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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022/D

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA (BA), através de sua Comissão Permanente de Licitações, vem, nos
termos do art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/21, tornar público que pretende a contratação de serviços de publicação de atos oficiais
em jornal de grande circulação da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, conforme tabela abaixo, manifestando, por este
aviso, o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, afim de que seja selecionada a
proposta mais vantajosa:

ITEM
1

DESCRIÇÃO
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.

UNIDADE

QUANTIDADE

CM/COL

800

1.
Os interessados deverão enviar propostas para o e-mail copel.dommacedocosta@gmail.com.br até ás 14 horas do dia
13/01/2022.
2.
O interessado que ofertar a menor proposta deverá no prazo de até 03 (três) dias, visando a formalização do contrato,
deverá fazer prova de sua habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a)
Ato Constitutivo da Pessoa jurídica (Contrato Social ou instrumento equivalente);
b)
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c)
inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
d)
de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
e)
de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
f)
de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
g)
declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Anexos:
1.
2.
3.
4.

Termo de Referência;
Minuta Contratual;
Modelo de Proposta de Preços
Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

(ATENÇÃO: O PERÍODO MÍNIMO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS É DE 03 DIAS ÚTEIS APÓS A PUBLICAÇÃO DO
AVISO!)
Dom Macedo Costa, 10 de janeiro de 2022

Leonardo de Jesus Santos
Presidente da CPL
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de jornal diário de grande circulação para a publicação de atos oficiais, de acordo com as
condições e especificações estabelecidas neste Projeto Básico/Termo de Referência.
1.2. O serviço consistirá em publicações em jornais de circulação diária, de atos da Prefeitura municipal de Dom
Macedo Costa a serem publicados relacionam-se, principalmente, a avisos de licitação, avisos de procura de
imóveis, chamamentos públicos e assemelhados.
1.3. Local da Execução: Os serviços deverão ser prestados em âmbito local (Dom Macedo Costa) ou regional e
no Estado da Bahia.
2. DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
2.1. As publicações da Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa estão distribuídas em três grupos (tipos), em
função do local de inserção do texto a ser publicado, como consta da tabela abaixo.
ITEM
1

DESCRIÇÃO
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.

UNIDADE

QUANTIDADE

CM/COL

800

2.1.1. Estima-se que ao longo do período de 12 (doze) meses sejam realizadas em média 40 (quarenta)
licitações, para a s quais deverão ser realizadas entre 30 (trinta) a 35(trinta e cinco) publicações em jornal de
Circulação no Estado da Bahia e na Região onde está inserido a Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa.
Além de outras inserções de chamamentos e outros avisos a serem publicados, os quais se estima em número
mínimo estimado de 30 (trinta) atos oficiais no período de 12 meses.
2.2. As matérias serão publicadas em preto e branco, nos cadernos de noticiário, em dias úteis e,
excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.
2.3. As publicações deverão ocorrer em data a ser determinada pela Prefeitura municipal de Dom Macedo
Costa, mediante prévia autorização de servidor designado pela Contratante.
2.4. As matérias deverão ser enviadas por meio eletrônico ou fax, até as 18 (dezoito) horas do dia útil anterior ao
da publicação.
2.5. A Contratada deverá confirmar imediatamente o recebimento da matéria e informar à Contratante as
dimensões da publicação e o custo da mesma, observando o valor do cm/col contratado.
2.6. Efetuada a publicação da matéria, a Contratada deverá encaminhar a Prefeitura municipal de Dom Macedo
Costa, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as páginas dos exemplares dos jornais nos quais
ocorreram as publicações.
2.7. As matérias a serem veiculadas, conforme modelo a ser disponibilizado pela fiscalização do contrato,
obedecerão às dimensões estimadas de 1 (uma) coluna por 5 (cinco) centímetros.
2.8. Caso haja variação em função do conteúdo encaminhado para publicação, a fiscalização do contrato
estabelecerá junto à empresa a dimensão necessária à publicação.
3. JUSTIFICATIVAS
3.1 A presente contratação de dá em face da necessidade de veiculações frequentes de atos oficiais
especialmente Avisos de Licitação e outras comunicações relacionadas ao Setor de Licitações, em jornal diário
de grande circulação no Estado da Bahia ou de grande Regional, com tiragem diária mínima de 2.000 (dois mil)
exemplares, em preto e branco, no caderno de classificados e em dias úteis, à medida que se torne necessário
tornar público tais expedientes.
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3.2. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de publicação de avisos de licitação e afins, de
interesse da Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa, em jornal diário de grande circulação, conforme
legislação pertinente.
3.3. A título de exemplo, convém mencionar os seguintes dispositivos que exigem a publicidade em
jornais diários de grande circulação:
a) Lei 8.666/93, art. 21, III;
b) Decreto Municipal nº 156/2020, art. 20”;
3.4. Ressalte-se que a Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa não possui nenhum contrato para esse
serviço, atualmente a demanda é suprida por meio de contratações diretas.
4. FORMA DE CONTRATAÇÃO
4.1. Para contratação da execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência/Projeto Básico, prevê-se a
Dispensa, pelo menor preço.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas serão empenhadas e pagas a expensas dos recursos orçamentários alocados na Lei
orçamentária. Tais recursos estão previstos no Orçamento Anual da Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa
e no contrato serão indicados os créditos e o empenho para sua cobertura.
6. DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO
6.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
6.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei.
6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com
o contrato.
6.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra
ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.
6.5. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) ou serviço(s) caberá ao titular do Setor de
Compras ou a outro servidor designado para esse fim.
6.6. O(s) representante(s) da Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa anotará (ão) em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
7 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
7.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato constante do
Anexo XI, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes
as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
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7.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos
e instruções, serão observadas, na contratação derivada deste instrumento convocatório, as seguintes
Obrigações:
7.2.1. prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
7.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
7.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
7.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após
a sua ocorrência.
7.3. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens licitados,
colhidos no mercado local, com empresas do ramo.
8 - DO PREPOSTO
8.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura municipal de Dom Macedo Costa, durante o
período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
8.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, número
de telefone de contato, inclusive celular, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados
relacionados à sua qualificação profissional.
8.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.
9 - VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
10 - UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, por servidor especificamente designado para este fim.
11 - DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da execução, por meio de
ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a
apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e FGTS.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto deste
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual
e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível
– conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e
da própria CONTRATADA.
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13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado regional.
13.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Superintendência Administrativa da Prefeitura municipal
de Dom Macedo Costa.

Dom Macedo Costa, 06 de janeiro de 2022.

Jamille Pereira Santos
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Município de Dom Macedo Costa
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ANEXO II - MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO Nº ********* – TERMO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E EXTRATO DE
LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
************* E O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO
COSTA.

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 13.828.019/0001-58,
com sede administrativa à Praça. Cônego José Lourenço, s/nº, Centro – Dom Macedo Costa (BA), representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. EGNALDO PITON MOURA, brasileiro, solteiro, Agente de Saúde, portador de RG nº 081.688.05-90 −
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 945.616.725-91– SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, , e a Empresa /
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° / estabelecida [inserir endereço completo], representada
pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade n° [inserir número e órgão expedidor/ unidade da federação] e CPF (MF) n° , de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], aqui denominada CONTRATADA, com base na
Dispensa de Licitação n°. 007/2022/D, no Processo Administrativo n°. 019/2022, e disposições da Lei Federal 14.133/2021,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção de Computadores, mediante as cláusulas e
condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação foi dispensada de licitação com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº14.133/2021 e
alterações posteriores, mediante ato de ratificação exarado no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022,
correspondente a DISPENSA Nº 007/2022/D.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O objeto deste Contrato consiste na prestação de serviço de publicação de aviso e extrato de licitação em jornal de grande
circulação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste contrato para o período de sua vigência é de R$******** (************reais).
Parágrafo Único - O preço contratado envolve, além do lucro, todas as despesas e custos, dizendo respeito a tributos de
qualquer natureza e as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto do CONTRATO, e quaisquer outros
encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da execução do serviço.
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos pela dotação orçamentária seguinte:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PROJETO/
301 – Unidade de Gestão de Administração e Planejamento
ATIVIDADE
4.122.002.2.007 – Gestão da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO
00 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado mensalmente e à vista, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da execução do
serviço, observada a ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante a apresentação dos originais da nota fiscal/fatura,
acompanhada das seguintes comprovações:
a)
regularidade junto ao INSS-CND;
b)
regularidade junto ao FGTS-CRF;
§ 1º - Observadas as exigências retro, o pagamento será realizado mediante transferência ou depósito bancário em nome
da CONTRATADA ou, excepcionalmente, mediante cheque nominal retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal.
§ 2º - A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação com incorreções
ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as
incorreções verificadas.
§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a)
atestação de conformidade do serviço executado;
b)
comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF).
§ 4º - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será
devolvida à CONTRATADA pela fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas
saneadoras.
§ 5º - A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento fiscal, fato esse que não
poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da execução dos serviços
pela CONTRATADA.
§ 6º - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
§ 7º - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência,
são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=
I=
I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLAÚSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, após
o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
Parágrafo Único - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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O início da execução dos serviços, objeto deste contrato, ocorrerá imediatamente após o recebimento pela CONTRATADA
da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
§ 1º - A CONTRATADA prestará os serviços mediante a apresentação da “Ordem de Serviço”, devidamente preenchida,
datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE.
§ 3º - Em caso de rejeição do serviço pela fiscalização da CONTRATANTE, panes, casos fortuitos ou de força maior, a
CONTRATADA deverá providenciar alternativas de prestação do serviço contratado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, após o recebimento da formalização de descontinuidade do serviço emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas no presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 140 da Lei nº 14.133/2021.
- em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado
o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigências contratuais;
II - em se tratando de compras:
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.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido correspondente ao
serviço prestado
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE:
Iexpedir Ordem de Serviço, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de inicio da entrega do objeto
solicitado;
II prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
CONTRATADA;
III solicitar a correção do serviço que não atenderem às especificações do objeto contratado;
IV solicitar a execução dos serviços objeto deste contrato mediante a expedição de Ordem de Serviço;
Vnotificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na execução do serviço,
fixando prazo para sua correção.
VI designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art.
67 da Lei nº 8.666/93;
VII fornecer a relação dos locais e/ou prepostos a serviço do CONTRATANTE, autorizados a receberem o serviço;
VIII fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações para guia
de abastecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
Iresponder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
II corrigir os serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido neste contrato;
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III comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;
IV manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação.
Vcredenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário, prestando os
esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do contrato;
VI responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste Contrato, incluindo
despesas com deslocamento, bem como todos os encargos securitários, sociais, trabalhistas, tributários e previdenciários,
ou que venham a ser devidos em razão da avença;
VII observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
Itodos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
II todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
III encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.
§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
Ia contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste
contrato;
II a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE.
§ 4º - Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar
a gestão de seus recursos humanos e materiais, tendo em conta a qualidade do serviço executado e à satisfação da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE manterá profissional para acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e recebimento do serviço executado, para fins
de pagamento e demais exigências legais.
§ 1º - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da
CONTRATADA.
§ 2º - O fiscal do contrato pode sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se tornar necessária.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar totalmente o objeto deste Contrato a terceiros, sob pena de
rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Não será exigida a garantia para execução do presente Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n.º 14.133/2021, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
a)
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
b)
Advertência por escrito;
c)
Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual
será caracterizada a inexecução total do contrato;
d)
Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
e)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
f)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
g)
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e,
será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da
aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações
legais.
h)
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que:
i)
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
j)
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
k)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
l)
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
m)
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
n)
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência
exclusiva da Câmara Municipal.
o)
As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.
No caso de rescisão provocada por inadimplemento do contratado, o contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos
decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
Quando a rescisão ocorrer nas hipóteses do artigo 138, § 2º da Lei nº 14.133/2021, sem que haja culpa do CONTRATADO,
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados.
No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de
encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas,
sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
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O prazo de vigência deste contrato é de 12 meses contado a parti da data da sua assinatura, passível de prorrogação por
igual(is) e sucessivo(s) período(s), condicionado, de um lado, ao interesse das partes, manifestado com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias de seu término, e, de outro, à existência de dotação específica no(s) orçamento(s).
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TOLERÂNCIA
Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em
parte, de qualquer cláusula ou condição do Contrato, e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá liberar,
desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão
inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas Foro da Cidade de Dom Macedo Costa, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para
que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Dom Macedo Costa, **/ ***** /2022

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

RAZÃO SOCIAL DO (A) FORNECEDOR(A) BENEFICIÁRIO(A)
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]

1ª Testemunha

2ª Testemunha
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA PREÇOS
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL):
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: contratação de serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação da Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa.
PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO.

CM/COL

800

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR GLOBAL

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

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, Data.

Razão Social CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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