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Dispensas de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Prado/Bahia, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº.
14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da
Dispensa de Licitação de nº 016/2022, para Contratação de empresa especializado
para o fornecimento de um Refrigerador e equipamentos de ar condicionados
convencionais Split, piso teto para substituir partes dos existentes na Câmara
Municipal, durante o exercício de 2022, a fim de obter propostas adicionais.
Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o(s) objeto(s)
constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados
abaixo, exclusivamente para o e-mail cmpradolicitacao@gmail.com até às 23h59 do dia
30/06/2022. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para esta Casa Legislativa
será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias,
em até dois dias úteis após a convocação. Prado/BA, 27 de junho de 2022 – ANTONIO
CARLOS ROSARIO DOS SANTOS – Agente de Contratação.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2022
OBJETO:

Contratação de empresa especializado para o fornecimento de um

refrigerador e equipamentos e ar condicionados convencionais Split, piso teto para
substituir partes dos existentes na câmara municipal, durante o exercício de 2022.

JUNHO DE 2022
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA
SOLICITAÇÃO DE DESPESA
AO Ilmo. Presidente da Câmara Municipal de Prado /BA
Sr. ODILEI QUEIROZ MATOS
Assunto:. Contratação de empresa especializado para o fornecimento de um refrigerador e
equipamentos de ar condicionados convencionais Split, piso teto para substituir partes dos
existentes na Câmara Municipal, durante o exercício de 2022.
O objeto acima será fornecido parceladamente a Câmara Municipal de Prado conforme
solicitações/requisições forem emitidas para tal prestação, conforme as condições
estabelecidas no Instrumento Contratual.
Prezado Presidente,
Considerando a necessidade de continuidade das atividades do Poder Legislativo e
inerentemente a necessidade da substituição dos aparelhos de ar condicionados Split piso
teto, do plenário, conforme parecer técnico, quando não compensação de reparo e
manutenção dos mesmos.
Além desses equipamentos, existem outros que também precisam ser substituídos, devido
desgaste da intempéries e alto custo com manutenção e reposição de peças e partes
eletrônica do mesmo, que em alguns nem se consegue para repor.
Nesse sentido, faz necessário contratar o fornecimento do objeto desse processo, devido a
constante necessidade de uso dos equipamentos para o bom andamento da Câmara.
Também os Edis precisam continuar a manter seus gabinetes atuando para melhor atender
as demandas da comunidade Pradense.
Ressaltamos ainda que o objeto deste processo são extremamente necessários para todos
no Poder Legislativo, do Vereadores aos departamentos e, até os cidadãos que nos visitam
e recorrem a Egrégia Casa com suas diversas demandas.
Por fim, para nortear uma possível contratação, encaminho anexo a este expediente Termo
de Referência e cotações de preço para análise.
Aproveito a oportunidade para registrar meus votos de estima e apreço
Atenciosamente,
Prado, 03 de junho de 2022
Jalene Franca Soares
Analista Legislativo

End.: Av. Prado/Itamarajú, S/N – São Sebastião – Prado – Bahia – Brasil, CNPJ 16412306000195

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKUXNTBBMUMYQKM1MEY0RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
27 de Junho de 2022
5 - Ano XIV - Nº 450

Prado

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializado para o fornecimento de um refrigerador e
equipamentos de ar condicionados convencionais Split, piso teto para substituir partes dos
existentes na Câmara Municipal, durante o exercício de 2022.
O objeto acima será prestado parceladamente a Câmara Municipal de Prado conforme
solicitações/requisições forem emitidas para tal prestação, conforme as condições
estabelecidas no Instrumento Contratual.

2. DA JUSTIFICATIVA E BASE LEGAL

2.1. Considerando a necessidade de continuidade das atividades do Poder Legislativo e
inerentemente a necessidade de material de permanente conforme o objeto acima para
suportar os trabalhos da Câmara Municipal.
2.2. Nesse sentido, faz necessário fazer a aquisição do objeto desse processo, devido a
demanda desses itens para o bom andamento da Câmara. Também os Edis precisam
continuar a manter seus gabinetes atuando para melhor atender as demandas da
comunidade Pradense.
2.3. Ressaltamos ainda que os objetos deste processo são necessários para os
departamentos desta Casa de Leis, continuarem a prestarem os serviços aos vereadores e a
comunidade em geral.
2.4. Neste mesmo víeis os servidores também, precisam se identificar com parte do Poder
Legislativo Municipal e para tanto a Funcional atende a essa demanda.
2.5. Neste sentido, a regra geral vigente no arcabouço jurídico pátrio, é que a contratação

pública deve ser precedida de licitação pública, assim a redação do art. 37, inciso XXI da
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988, não deixa dúvidas quanto ao
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acima exposto, entretanto, o próprio art. 37, inciso XXI, da CFB de 1988 diz que podem
existir casos previstos na legislação infraconstitucional em que a Administração Pública,
respeitadas as formalidades legais, pode contratar de forma direta, nesse sentido é o art.
75, inciso II combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021,
conforme transcrição a seguir:
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
– CRFB/1988:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, materiais, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação

técnica

e

econômica

indispensáveis

à

garantia do cumprimento das obrigações.
LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021:
Art. 75. É dispensável a licitação:
[...].
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), no caso de
outros materiais e compras;
[...].
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do
caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de
divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo
mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do
objeto pretendido e com a manifestação de interesse da
Administração

em

obter

propostas

adicionais

de

eventuais interessados, devendo ser selecionada a
proposta mais vantajosa.
2.4. Nesse sentido, faz necessário contratar os itens objeto desse processo, devido a
demanda dos mesmos para o bom andamento da Câmara. Também os Edis proporcionar
condições e ambiente agradáveis nos seus gabinetes aos cidadãos que trazem as demandas.

3. DAS CARCTERÍSTICAS MINÍMAS DOS SERVIÇOS
3.1. Para se chegar ao quantitativo descrito acima, a Câmara tomou-se como base a média
do que foi utilizado pelo mesmo período para o ano de 2020 e 2021.
3.2. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e primeiro uso, não podendo ser
manufaturados, reciclados ou recondicionados no todo ou em parte;
3.3. Deverão constar na embalagem dos produtos o Registro no INMETRO, os quais
serão verificados pela requisitante no ato da entrega.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO

01

MARCA MADIDA QUANTID.

AR CONDICIONADO: Split convencional
12.000 BTUs Frio – 220 v. Ar-Condicionado
Split Hi Wall traz conforto térmico com
praticidade e economia. Ele também
vem equipado com o Filtro de Íons de
Prata, que possui função antibacteriana
e libera íons de prata constantemente,
sendo desta maneira altamente eficaz
contra vários tipos de bactérias e, em
especial, para bacilos coliformes. Suas
funções facilitam sua operação e o diaa-dia, como a função Clean, que faz a
limpeza da evaporadora, eliminando TCL

unid

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01
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02

03

04

poeira, mofo e bactérias. A função LED
desliga os LDES da unidade interna e os
sinais sonoros para garantir um ambiente
ainda mais agradável. Tudo isso com
Classificação A de Energia (Selo[ Procel)*
e fluido refrigerante ecológico R-410A,
não inflamável, atóxico e que não
agride a camada de Ozônio. Voltagem
220 volts capacidade ]btu/h 12000, ciclo
filtro classificação inmetro A. Instalados.
AR CONDICIONADO: Split convencional
9.000 BTUs Frio – 220 V, Ar-Condicionado
Split Hi Wall traz conforto térmico com
praticidade e economia. Ele também
vem equipado com o Filtro de Íons de
Prata, que possui função antibacteriana
e libera íons de prata constantemente,
sendo desta maneira altamente eficaz
contra vários tipos de bactérias e, em
especial, para bacilos coliformes. Suas
funções facilitam sua operação e o diaa-dia, como a função Clean, que faz a
limpeza da evaporadora, eliminando
poeira, mofo e bactérias. A função LED
desliga os leds da unidade interna e os
sinais sonoros para garantir um ambiente
ainda mais agradável. Tudo isso com
Classificação A de Energia (Selo[ Procel)*
e fluido refrigerante ecológico R-410A,
não inflamável, atóxico e que não
agride a camada de Ozônio. Voltagem
220 volts capacidade ]btu/h 9000 ciclo
filtro classificação inmetro. Instalados.
Refrigerador 02 portas Degelo seco,
prático com Controle de Temperatura
capacidade mínima 334 litros - Branco.
Possui puxador ergonômico e integrado,
controle
externo
de
temperatura
e degelo prático, bastando apenas
pressionar um botão para descongelar,
sem precisar desligar o refrigerador. Após
o degelo, ele volta a funcionar
automaticamente.
AR CONDICIONADO: Split 60.000 BTUs Frio
– 220 V. piso teto, Ar-Condicionado
equipado com o Filtro de Íons de Prata,
que possui função antibacteriana e
libera íons de prata constantemente,
sendo desta maneira altamente eficaz
contra vários tipos de bactérias e, em
especial, para bacilos coliformes. Suas
funções facilitam sua operação e o diaa-dia, como a função Clean, que faz a
limpeza da evaporadora, eliminando

unid

UND

UND

05

01

03
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

05

poeira, mofo e bactérias. A função LED
desliga os leds da unidade interna e os
sinais sonoros para garantir um ambiente
ainda mais agradável. Tudo isso com
Classificação A de Energia (Selo[ Procel)*
e fluido refrigerante ecológico R-410A,
não inflamável, atóxico e que não
agride a camada de Ozônio. Voltagem
220 volts capacidade ]btu/h 12000, ciclo
filtro classificação inmetro A. Instalados.
AR CONDICIONADO: Split Inverter 18.000
BTUs Frio – 220 v. Ar-Condicionado Split Hi
Wall
traz
conforto
térmico
com
praticidade e economia. Ele também
vem equipado com o Filtro de Íons de
Prata, que possui função antibacteriana
e libera íons de prata constantemente,
sendo desta maneira altamente eficaz
contra vários tipos de bactérias e, em
especial, para bacilos coliformes. Suas
funções facilitam sua operação e o diaa-dia, como a função Clean, que faz a
limpeza da evaporadora, eliminando
poeira, mofo e bactérias. A função LED
desliga os LDES da unidade interna e os
sinais sonoros para garantir um ambiente
ainda mais agradável. Tudo isso com
Classificação A de Energia (Selo[ Procel)*
e fluido refrigerante ecológico R-410A,
não inflamável, atóxico e que não
agride a camada de Ozônio. Voltagem
220 volts capacidade ]btu/h 12000, ciclo
filtro classificação inmetro A. Instalados.

UND

01

TOTAL DO LOTE R$
4. DA ENTREGA DOS MATERIAIS
4.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, mediante demanda, após emissão
da Ordem de Fornecimento, emitido pelo setor competente, com prazo de entrega não
superior a 24 (vinte e quatro horas).
4.2. A entrega dos materiais de expediente solicitados deverá estar acompanhada da Nota
Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os mesmos
foram entregues de acordo com as especificações.
4.3. Todos os materiais de expedientes deverão atender rigorosamente às especificações
solicitadas neste e seus Anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na
recusa por parte dessa Casa das Leis que os colocará à disposição do fornecedor para
substituição.
4.3.1. Os materiais de expediente deverão ser entregues devidamente embalados, de forma
a não serem danificados durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalandoEnd.: Av. Prado/Itamarajú, S/N – São Sebastião – Prado – Bahia – Brasil, CNPJ 16412306000195
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA
se nas embalagens a procedência e demais características que os identifiquem e os
qualifiquem.
4.4. Não serão aceitos materiais de expedientes cujo acondicionamento apresente sinais de
violação.
4.6. A reparação ou substituição dos materiais de étrico deverão ocorrer no prazo máximo
de 02 (dois) dias úteis sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a empresa será
considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações descritas neste Termo, são ainda obrigações da contratada:
a) Fornecer o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos estabelecidos.
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente
contratação.
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE na execução do objeto contratual.
d) Substituir, de forma imediata e às suas expensas, quaisquer produtos que não estejam
em conformidade com as especificações constantes no termo contratual.
e) Entregar o produto em conforme proposta apresentada.
f) fornecer junto com os documentos, declaração ou certificado de capacidade técnica do
responsável técnico da empesa referente ao objeto.
g) fornecer junto com os documentos certificado ou declaração de técnico em mecânica de
refrigeração (climatização), do responsável técnico da empresa.
h) fornecer junto com os documentos certificado ou declaração de técnico em elétrica
comercial, predial e industrial do responsável técnico da empresa.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Efetuar os pagamentos devidos à contratada.
b) Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações
estabelecidas no termo de referência.
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c) Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato.
d) Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento dos gêneros
alimentícios que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a
substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados.
e) Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o
contraditório e ampla defesa.
f) O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser
divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, conforme art.72, §
único da Lei 14.1333/2021.

7. DA FISCALIZAÇÃO
7.1. Nos termos do art. 117, e seus parágrafos, da Lei nº 14.133/2021, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, de conformidade com o art. 120
da Lei nº 14.133/2021.
7.3. O representante da Casa de Leis anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.1. As regras para pagamento serão as estipuladas a partir do art. 141 ao 146 da lei n.
14.133/2021, desde que observados os seguintes requisitos:
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a) apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para com as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada;
b) da prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
c) do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; e
d) da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela justiça do trabalho.
8.1.2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a. Contratada;
8.1.3. A nota fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na Nota de
Empenho ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à
Contratada e nesse caso o prazo para o pagamento será interrompido e reiniciado a para a
respectiva regularização;
8.2. O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do objeto pela
Tesouraria da Câmara.
8.3. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento será sustado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso,
quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.
9. DAS SANÇÕES
9.1. O descumprimento de qualquer exigência deste Termo de Referência implicará na
aplicação das sanções descritas nos artigos 156 a 163 da Lei Federal 14.133/2021, a saber:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a
essa Câmara Municipal.
9.2. Para os casos de multa, serão aplicados os percentuais descritos a seguir:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega, calculado sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;
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10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o empenho
da despesa requerida, para atender as necessidades dessa Casa de Leis. O empenho será
efetivado através da dotação a seguir:
Unidade: 0101 Câmara Municipal
Proj/Ativ. 01.031.0101. 1001 – Aquisição, Construção, Ampliação, Reformas e
Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal.
Elemento: 3.3.90.30.52 – Material e Equipamento permanente
Fonte De Recurso: 0100000 Recursos Livres (Duodécimos)

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Ressalte-se que a dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n.
14.133/2021, notadamente quanto à hipótese do inciso II (valor reduzido) visa, em síntese,
atender aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os
custos econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados
com a futura contratação.
11.2. A iniciativa é mais uma conquista dessa Câmara Municipal alinhada com a missão
institucional, na busca de aumentar, cada vez mais, a transparência ativa das informações
da Câmara e melhorar a eficiência operacional, o que vai ao encontro dos objetivos da atual
gestão e que respeita os princípios da administração pública.
11.3. Em caso de dúvidas entrar em contato com o Setor de Licitação e Contratos, pelo email cmpradolicitacao@gmail.com
Atenciosamente,
Prado/BA, 16 de maio de 2022.

JALENE FRANÇA SOARES
ANALISTA LEGISLATIVO
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Prado/Bahia, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº.
14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da
Dispensa de Licitação de nº 016/2022, para Contratação de empresa especializado
para o fornecimento de um Refrigerador e equipamentos de ar condicionados
convencionais Split, piso teto para substituir partes dos existentes na Câmara
Municipal, durante o exercício de 2022, a fim de obter propostas adicionais.
Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o(s) objeto(s)
constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados
abaixo, exclusivamente para o e-mail cmpradolicitacao@gmail.com até às 23h59 do dia
30/06/2022. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para esta Casa Legislativa
será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias,
em até dois dias úteis após a convocação. Prado/BA, 27 de junho de 2022 – ANTONIO
CARLOS ROSARIO DOS SANTOS – Agente de Contratação.
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