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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO ll DA LEI 14.133/2021 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, com sede na 
Praça da Inglaterra nº 06-Comércio, CEP: 40015-14, Telefone 3202-3098 com Comissão Permanente de 
Licitação - COPEL designada pela Portaria n°. 199/2022, publicada no Diário Oficial da Município do dia 23 
de Março de 2022, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Art. 75, inciso ll da Lei 
Federal Nº 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 34.047/2021 e Portaria Nº 624 de 20 
de Outubro de 2021, de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Edital, 
objetivando obter a Melhor Proposta, observadas as discriminados a seguir: 

1. OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para realização de Desmontagem, transporte e montagem de 
06 (seis) módulos de arquivos deslizantes duplos e 02 terminais com 05 (cinco) metros de profundidade 
marca Aceco – Linha 1000. 
 
2. ANEXOS 
 
2.1. Compõem este Edital, além condições específicas, os seguintes documentos; 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III - Declaração de reserva de cargos PCD, consoante art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

ANEXO IV - Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF; 

ANEXO V - Declaração impedimentos o art. 14 da Lei Federal n°14.133/2021. 
 
ANEXO VI- Minuta do Contrato 

 
3- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1 A execução da prestação de serviço, objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, deverá ser de forma 
eficiente, portanto, sem causar nenhum prejuízo à Administração. 

 
3.2 O objeto do contrato será recebido: 
 
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; 

3.3 A EMPRESA deverá realizar a execução do objeto dentro das condições indicadas no presente termo, 
no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis. 

 

3.4 A EMPRESA deverá facilitar a ação da Fiscalização da SMED, fornecendo informações dos 
serviços em execução. 

3.5 A EMPRESA responderá por qualquer dano ou prejuízo causado a SMED ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos. 
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3.6 A EMPRESA fornecerá os equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 

 
3.7 A EMPRESA se compromete a obedecer às determinações legais emanadas das autoridades 
competentes, sendo única responsável pelas providências necessárias e para efeitos decorrentes - de 
eventuais inobservâncias. 
 
3.8 A EMPRESA será única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas decorrentes da respectiva 
contratação. 
 
3.9 A EMPRESA deverá contemplar toda à execução do objeto, compreendendo, sem quaisquer custos 
adicionais para o CONTRATANTE, durante todo o período de vigência contratual. 
 
3.10 A execução do objeto deverá ser feita de modo a não prejudicar a circulação de pessoas e servidores, 
e com a máxima segurança contra acidentes, devendo ser observadas, para tanto as normas de higiene e 
segurança. 

 
3.11 A EMPRESA deve deixar os ambientes limpos e arrumados após a conclusão dos serviços e no caso 
de entulhos, os mesmos deverão ser colocados em locais permitidos pela legislação municipal. 
 
3.12 A execução dos serviços será realizada mediante cronograma aprovado pela CONTRATANTE, 
preferencialmente em horário comercial, sem quaisquer custos adicionais. 
 
3.13 A EMPRESA fica ciente da necessidade de repor ou substituir peças de qualquer natureza, na hipótese 
de perda, sumiço ou qualquer outro fato que impeça a devida instalação nos moldes indicados no termo. 
 
3.14 Após a assinatura e regular publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de 
Salvador e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, conforme prevê o parágrafo único 
do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, o contratado estará apto a executar o objeto. 
 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 Classificação Funcional Programática 12.361.0014.233300 - Manutenção das Unidades de Ensino 
Fundamental. Natureza da despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica Fonte de 
recursos 1.500.1- Recursos Impostos (Execução Tesouro Educação). 
 
5. ESPECIFICAÇÃO DO VALOR ESTIMADO 
 
5.1 O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e 
quinhentos reais reais), resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Administração, que será 
considerado Valor Máximo Admissível para a contratação. 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 Poderão participar do processo os contidas neste edital e seus anexos interessados estabelecidos no 
País, que atendam a todas as exigências e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
pretendido. 
6.2Não poderão participar esta Dispensa de Licitação os interessados: 
 

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar Contratos Administrativos, na forma da legislação 
vigente. 

b) Que não atendam às condições deste Edital e Termo de Referência; 
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder Administrativa ou Judicialmente; 
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d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14' da Lei Federal Nº 14.133/21; 
e) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública 

Municipal, ou. ainda. penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas 
hipóteses previstas nos incisos 11 e 1 IV do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/21. 
 

7. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 A proposta deverá especificar o serviço cotado, contendo todas as informações necessárias para 
aferição da avaliação técnica do referido serviço; 
7.2 Deverá ser anexado junto à Proposta Comercial, o descritivo técnico dos equipamentos ofertados na 
prestação do serviço, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões e informações 
necessárias à caracterização do serviço. 
7.3 As propostas formuladas deverão indicar preço unitário e global de cada serviço, cotado em Real 
(R$), com no máximo duas casas decimais; 
7.4 Os valores unitários e globais deverão ter no máximo duas casas decimais;  
7.5 A proposta deve conter informações quanto à endereço, CNPJ, CEP, telefone, e-mail e pessoa de 
contato; 
7.6 A validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior; 
7.7 A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fornecimento 
dos serviços do objeto do Termo de Referência; 
7.8 A proposta da empresa deverá estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificação em 
conformidade com solicitado. 
7.9 A proposta da empresa deverá estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificação em 
conformidade com solicitado. 
 
8 HABILITAÇÃO 

8.1 Para fins de comprovação de habilitação, deverão ser apresentados junto com a proposta de preços, 
os documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não 
contenham validade: 

8.2 Para habilitação neste processo de Dispensa será exigida a seguinte documentação: 
 

Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,ou;. 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores,ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 
exercício,ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, ou; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao domicílio ou sede da empresa, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa; 
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e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

g) Certidão do CADIN Municipal; 
 

h) Declaração de que não permite o trabalho noturno. perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos. salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos. 

Qualificação Técnica 

a) Atestado(s) de capacidade técnica em original ou cópia autenticada fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a empresa executa ou já executou desmontagem, 
transporte e montagem de arquivos deslizantes. Sendo aceito o somatório. 

Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de feitos sobre a falência expedida pelo distribuidor da sede do INTERESSADO 

Documentação Complementar de Habilitação 
 
a)Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art.14 da Federal nº 1 
4.133/2021. 

b)Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoas com Deficiência - PcD e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e normas específicas. 

c)Certidões Negativas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro 
Nacional de Empresas Públicas -- CNE. 

 
9 PAGAMENTO 

9.1 Será observada a regra insculpida no art. 75, parágrafo 4º  da lei 14.133, todavia, na 
impossibilidade, o pagamento será efetuado na sua totalidade no prazo de até 20 (vinte) dias, de 
acordo com a execução do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada 
por servidor desta SMED, tendo sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidas no 
Contrato. 
 
9.2 A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes 
documentos: 
*Prova de regularidade relativa à débitos federais; 

* Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF; 

* Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

* Prova de regularidade perante o CADIN; 
* Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa; 
* Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM 
nº 5.826 de 04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) 
efetuado(s), exclusivamente, por crédito na conta corrente especificada pelo credor, 
mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – 
SEFAZ, a saber BANCO BRADESCO S/A. 

 
 
10 PRAZO DE ENTREGA 

10.1 O Contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, com possibilidade de prorrogação, todavia, a execução 
do objeto será, no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis 
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11 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A gestão e fiscalização contratual, será exercida pela GERENTE ADMINISTRATIVA (GERAD/SMED), 
MAT Nº 3136223 , nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual irá acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos responsáveis eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente, em tempo hábil, para as medidas cabíveis em situações que demandarem 
decisão ou providência que ultrapasse sua atribuição. 
 
11.2 A fiscal do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-la com informações relevantes para prevenir riscos 
na execução contratual. 

 
11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e em caso de ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 
da Lei nº 14.133/2021. 
 
 
12 RESULTADO PRETENDIDO 

12.1 O resultado pretendido, decorre da pretensão a ser satisfeita de forma a primar pela eficiência, 
controle e planejamento na cadeia de movimentação, transporte, distribuição e armazenamento. 
Portanto, almeja o gestor que o objeto seja devidamente executado e instalado em perfeitas condições, 
a fim de que os arquivos possam ser comportados da forma adequada no novo espaço, qual seja, OAF, 
Rua do queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260 (1º andar). 
 
13 DAS PENALIDADES 
 
13.1 A EMPRESA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sem prejuízo das demais cominações 
legais, em especial as infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, as quais serão 
devidamente descritas no instrumento contratual. 

14- DO LOCAL DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO 

 

14.1 Origem - Av. Anita Garibaldi, 2981 - Ondina, Salvador - BA, 40170-130- SMED Destino - OAF, Rua 
do queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260. (1º andar- acesso por rampa). 
 

15.GARANTIA CONTRATUAL 

15.1 A EMPRESA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
da data de assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de serviço de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme o disposto no art. 98 da Lei 
nº. 14.133/2021. 
 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Poderá esta Secretaria Municipal da Educação - SMED, revogar o presente Edital. No todo em parte, 
por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
justificado. 

16.2 A Secretaria Municipal da Educação - SMED, poderá anular o presente Edital em parte, caso ocorra 
ilegalidade, de ofício ou por provocação. 
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16.3 A anulação do procedimento oriundo deste Edital, não gera direito a indenização 
16.4 Após a fase de classificação da Proposta, não cabe desistência dela de fato superveniente, e desde 
que aceito pela SMED/PMS salvo por motivo justo decorrente. 
16.5 Ao apresentar a proposta de preços, o INTERESSADO declara sob as penalidades da Lei. da 
inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira ou trabalhista. 
entre si e os responsáveis por esta DISPENSA, quer direta ou indiretamente. 
16.6 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação integral e 
irretratável, por parte do INTERESSADO. das exigências e condições estabelecidas neste Edital e Termo de 
Referência. 
16.7 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou. caso tenha sido o 
vencedor. a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. 
16.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, inclui-se o dia do início e do vencimento 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Secretaria Municipal 
da Educação - SMED. Exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
16.9 A Secretaria Municipal da Educação - SMED, comunicará as interessadas, quais as empresas que 
enviaram as propostas de menor preços. 
 
 

BRUNA OLIVEIRA 

Presidente COPEL/SMED 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

01- OBJETO 

 

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada para realização de 
Desmontagem, transporte e montagem de 06 (seis) módulos de arquivos deslizantes duplos e 02 
terminais com 05 (cinco) metros de profundidade marca Aceco – Linha 1000. 

 

02 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Em razão da mudança da sede da Secretaria Municipal da Educação - SMED, que anteriormente localizava-
se na Av. Anita Garibaldi, 2981 - Ondina, Salvador - BA, 40170-130, o gestor vislumbrou a necessidade de 
se contratar o objeto, vez que o município não é detentor de serviço especializado para atender à 
necessidade. 

  

 Por essa premissa, torna-se fundamental a contratação, dada a importância de realizar 
Desmontagem, transporte e montagem de 06 (seis) módulos de arquivos deslizantes duplos e 02 
terminais com 05 (cinco) metros de profundidade marca Aceco – Linha, para que os arquivos sejam 
removidos e alocados da forma correta na Organização de Auxílio Fraterno - OAF, localizada na Rua 
do Queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260, telefone 3242-3699. 

 

A pretensão perseguida, deve contemplar não somente o transporte, mas como também, primar pela 
eficiência, controle e planejamento na cadeia de movimentação, transporte, distribuição e 
armazenamento.  

 

Imperioso mencionar, que em razão do valor obtido na pesquisa de preço o objeto tem por 
fundamento o mandamento insculpido no art. 75, inciso II da lei 14.133/2021.  

 

Por força do art. 1º do Decreto nº 34.047, de 16 de junho de 2021, que disciplina a aplicação das 
hipóteses de Dispensa de Licitação em razão do valor previsto no art. 75 da citada Lei Federal, a 
Administração Pública Indireta, quando contratar diretamente, fica obrigada a seguir os parâmetros 
legais da nova legislação supracitada. 

 

Registre-se, desde já, que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos dos 
serviços, inclusive taxas, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre a execução do 
objeto. 
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Ademais, convém consignar, não tratar-se de objeto fracionado, haja vista, não incidir no caso em 
tela, nenhuma outra pretensão, diversa da qual esteja sendo formulada no presente instrumento.  

 

03 - FUNDAMENTO LEGAL/ SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

A contratação será feita por Dispensa de Licitação, na forma eletrônica, prevista no art. 75, inciso II, da 
nova Lei de Licitações, nº 14.133, de 1º de abril de 2021, considerando o menor preço ofertado. 

Deverão ser desclassificadas propostas com valor superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

 

04 - HABILITAÇÃO 

Para fins de comprovação de habilitação, deverão ser apresentados junto com a proposta de preços, os 
documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza não 
contenham validade: 

              Para habilitação neste processo de Dispensa será exigida a seguinte documentação: 
 
  Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,ou;. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de Diretoria em exercício,ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, ou; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao domicílio ou 
sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta 
RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da empresa; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 
12.440/2011) 

g) Certidão do CADIN Municipal; 
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h) Declaração de que não permite o trabalho noturno. perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos. salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

           Qualificação Técnica 

a) Atestado(s) de capacidade técnica em original ou cópia autenticada fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa 
executa ou já executou desmontagem, transporte e montagem de arquivos 
deslizantes. Sendo aceito o somatório.  

            Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de feitos sobre a falência expedida pelo distribuidor da sede do 
INTERESSADO 

 Documentação Complementar de Habilitação 

a) Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art.14 da 
Federal nº 1 4.133/2021. 

b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoas com 
Deficiência - PcD e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e normas 
específicas. 

c) Certidões Negativas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS 
e no Cadastro Nacional de Empresas Públicas -- CNEP. 

 
05 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A execução da prestação de serviço, objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, deverá ser de forma eficiente, 
portanto, sem causar nenhum prejuízo à Administração.  

 

O objeto do contrato será recebido: 

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; 

A EMPRESA deverá realizar a execução do objeto dentro das condições indicadas no presente termo, 
no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis. 

. 

A EMPRESA deverá facilitar a ação da Fiscalização da SMED, fornecendo informações dos serviços em 
execução. 

 

A EMPRESA responderá por qualquer dano ou prejuízo causado a SMED ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos.  

 

A EMPRESA fornecerá os equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 
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A EMPRESA se compromete a obedecer às determinações legais emanadas das autoridades 
competentes, sendo única responsável pelas providências necessárias e para efeitos decorrentes - de 
eventuais inobservâncias. 

 

A EMPRESA será única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas decorrentes da respectiva 
contratação.  

 

A EMPRESA deverá contemplar toda à execução do objeto, compreendendo, sem quaisquer custos 
adicionais para o CONTRATANTE, durante todo o período de vigência contratual. 

 

A execução do objeto deverá ser feita de modo a não prejudicar a circulação de pessoas e servidores, 
e com a máxima segurança contra acidentes, devendo ser observadas, para tanto as normas de higiene 
e segurança. 

 

A EMPRESA deve deixar os ambientes limpos e arrumados após a conclusão dos serviços e no caso de 
entulhos, os mesmos deverão ser colocados em locais permitidos pela legislação municipal. 

 

A execução dos serviços será realizada mediante cronograma aprovado pela CONTRATANTE, 
preferencialmente em horário comercial, sem quaisquer custos adicionais. 

 

A EMPRESA fica ciente da necessidade de repor ou substituir peças de qualquer natureza, na hipótese 
de perda, sumiço ou qualquer outro fato que impeça a devida instalação nos moldes indicados neste 
termo.  

 

Após a assinatura e regular publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de 
Salvador e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, conforme prevê o parágrafo 
único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, o contratado estará apto a executar o objeto.  

 

 

06 - DO LOCAL DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO 

 

Origem - Av. Anita Garibaldi, 2981 - Ondina, Salvador - BA, 40170-130- SMED  

 

Destino - OAF, Rua do queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260. (1º andar- acesso por 
rampa). 

 

 

07 - PAGAMENTO 
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Será observada a regra insculpida no art. 75, parágrafo 4º da lei 14.133, todavia, na impossibilidade, o 
pagamento será efetuado na sua totalidade no prazo de até 20 (vinte) dias, de acordo com a 
execução do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por servidor 
desta SMED, tendo sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidas no Contrato. 

 

* A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os 
seguintes documentos: 

*Prova de regularidade relativa à débitos federais; 

* Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF; 

* Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

* Prova de regularidade perante o CADIN; 

* Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa; 

 

* Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s), 
exclusivamente, por crédito na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituição 
financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, a saber BANCO BRADESCO 
S/A. 

 

 

 08 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A EMPRESA se responsabilizará pelo cumprimento das normas disciplinadas pelo CONTRATANTE 
e demais normas e procedimentos constantes no referido Termo de Referência, obrigando-se 
em atender aos seguintes requisitos; 

 

Fornecer mão de obra capacitada e qualificada para a perfeita execução dos serviços, obrigando-
se a usar pessoal treinado e habilitados a manter a perfeita execução dos serviços e os 
equipamentos adequadamente ajustados e em condições de funcionar com segurança; 

 

Deverá responsabilizar-se, durante esse período, pela disponibilização de ferramentas 
necessárias à execução dos serviços contratados; 

 

Encaminhar ao CONTRATANTE, com antecedência, os horários para a realização dos serviços, 
com a relação dos colaboradores, constando: nome completo, Registro Geral (RG), função e 
número de celular, que irão executar os serviços contratados; 
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Os Colaboradores relacionados deverão estar devidamente fardados, com a logomarca da 
EMPRESA, de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e com crachá de identificação; 

 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pelo CONTRATANTE, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

 

Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes aos trabalhos contratados, incluindo as de 
pagamento de seguro contra acidente de trabalho, regularização dos serviços junto aos órgãos 
competentes, entre outros; assim como por quaisquer danos a terceiros ocorridos durante a 
execução dos serviços. 

 

Nomear responsável técnico, encarregado pelas tarefas, com a missão de prestar as orientações 
aos executores, garantindo assim o perfeito andamento dos serviços. 

 

Indicar preposto que será o contato com a Administração e responderá pela execução de todos 
os serviços e deverá ser capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

 

O responsável técnico e o preposto se reportarão, sempre que houver necessidade, diretamente 
à fiscalização do contrato e deverá tomar todas as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos serviços 
contratados. 

 

Substituir o empregado ou preposto cujo comportamento evidenciar-se inconveniente à boa 
execução do contrato ou demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica no prazo de 24 
horas; 

 

Nas ocasiões em que houver a substituição do preposto, seja quaisquer os motivos, a qualificação 
do novo preposto deverá ser informada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de 
comunicação formal, à qual deve ser encaminhada para o endereço eletrônico: 
administrativo@educacaosalvador.net, se for o caso, entregue presencialmente na Gerência 
Administrativa - GERAD/SMED - 3202-3111. 

 

Responsabilizar-se perante a CONTRATANTE ou terceiros, civil ou criminalmente, por danos 
físicos ou materiais/peças, que causar por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos; 
danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade ou 
prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações e pavimentos, pertencentes a 
CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela EMPRESA, sem ônus para 
a CONTRATANTE e no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma 
e condições originais. 
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A EMPRESA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
os serviços, compreendendo os materiais com defeitos ou em que verifiquem falhas ou vícios na 
execução. 

 

A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização da Administração, não eximirá a 
EMPRESA da total e irrestrita responsabilidade pela execução de quaisquer serviços. 

 

Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado. 

 

Executar os serviços de acordo com as especificações prevista neste termo, sendo que qualquer 
solicitação de modificação, assim como qualquer esclarecimento adicional, deverá ser 
devidamente fundamentada e enviada para análise por parte da CONTRATANTE. 

 

Deverá Fazer o transporte de materiais, ferramentas e equipamentos relacionados com os 
serviços, sem ônus para CONTRATANTE. 

 

Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, 
componentes, acessórios e materiais empregados. 

 

Não transferir a terceiros a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

 

Os serviços não deverão obstruir o andamento das rotinas de trabalho dos ambientes objetos de 
intervenção. Quando da intervenção nestes ambientes, é de responsabilidade da EMPRESA, a 
recomposição total dos mesmos. 

 

Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 
execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de 
forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer. 

 

Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente 
da Administração, das 08h às 17h, deverão ser programados para outro horário, inclusive 
durante finais de semana e feriados, mediante prévia anuência do fiscal do contrato, sem 
nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE. 

 

O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não isentará a 
EMPRESA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente 
aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizados. 
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Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não 
empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos. 

 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação 
e na Lei nº 14.133/2021. 

 

Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do 
estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço 
eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual. 

 

Cumprir com as demais obrigações constantes neste Termo de Referência e outras previstas no 
instrumento contratual. 

 

A EMPRESA deverá obedecer a todas as recomendações para as atividades do período da COVID-
19 exigidas pela ANVISA e demais órgãos competentes. 

 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em 
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 

 

      09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

           Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
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Gerir e fiscalizar o contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais 
disposições legais, devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste 
Termo de Referência, em conformidade com a Lei Nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021. 

 

Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à 
EMPRESA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou 
sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas 
neste Termo de Referência, parte integrante do contrato a ser firmado com a EMPRESA; 

 

Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela EMPRESA, 
necessárias ao desenvolvimento das atividades; 

 

Notificar a EMPRESA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 

 

Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que 
estejam em desacordo com o presente Termo de Referência, e com o Contrato, para que sejam 
tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades; 

 

Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no 
prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no Contrato respectivo; 

 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da EMPRESA aos locais 
onde serão prestados os serviços, observadas as normas que disciplinam a segurança do 
patrimônio e das pessoas; 

 

Facilitar, ao máximo, o acesso dos Colaboradores da EMPRESA, desde que devidamente 
fardados, com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em conformidade com a Norma 
Técnica – Norma Regulamentadora e com crachá de identificação, nos locais onde serão 
executados os serviços técnicos; 

 

A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da EMPRESA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na 
sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE; 

 

Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Termo de Referência, deverão 
ser prontamente atendidas pela EMPRESA, sem ônus para a CONTRATANTE, desde que 
respeitando as diretrizes existentes no mesmo. 
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As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor de contrato deverão ser 
solicitadas a sua Chefia imediata em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

Requerer que a EMPRESA reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total os serviços, compreendendo os materiais com defeitos ou em que verifiquem falhas ou 
vícios na execução, independentemente da quantidade, a dispêndio da EMPRESA e sem qualquer 
ônus quando da constatação, a qualquer tempo. 

 

Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento 
convocatório e outras imposições previstas no contrato. 

 

 

 10 - VIGÊNCIA CONTRATO 

 

O Contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, contatos a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, nos termos da Lei n° 14.133/2021. 

 

O prazo para a execução do serviço poderá ser dilatado, mediante justificativa a ser 
apresentada pela EMPRESA e anuência expressa da CONTRATANTE. 

 

 

 11 - GARANTIA CONTRATUAL 

 

A EMPRESA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data de assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de 
serviço de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme 
o disposto no art. 98 da Lei nº. 14.133/2021. 

 

 

12 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato oriundo deste Termo de Referência poderá ser extinto antes do prazo de vigência 
estipulado por razões de interesse público de alta relevância, devidamente justificadas. 

 

Constituirão motivos para a extinção do contrato, assegurados o contraditório as hipóteses 
previstas no art. 137 da Lei n° 14.133/21, observando as disposições contidas nos §§2° e 3° do 
referido artigo, nos termos do art. 138 da Lei 14.133/21. 
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13 - PENALIDADE 

 

 A EMPRESA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sem prejuízo das demais 
cominações legais, em especial as infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, 
as quais serão devidamente descritas no instrumento contratual. 

 

14 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.  

 

A gestão e fiscalização contratual, será exercida pela GERENTE ADMINISTRATIVA (GERAD/SMED), 
MAT Nº 3136223 , nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual irá  acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos responsáveis eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente, em tempo hábil, para as 
medidas cabíveis em situações que demandarem decisão ou providência que ultrapasse sua 
atribuição. 

 

A fiscal do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 
da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-la com informações relevantes para 
prevenir riscos na execução contratual. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e em caso de ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 
art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

 

15 - DOS PREÇOS REFERENCIAIS 

 

Importa mencionar que a cotação fora norteada pelas regras insculpidas na IN 65/2021, que dispõe 
sobre o procedimento administrativo para a realização da pesquisa de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral.  

 

Nesse passo, primou o Setor de Banco de Preço (SEBAP) pelos seguintes parâmetros: 

*pesquisas no Banco de Preços 

*fornecedores mediante solicitação formal de cotação, por meio de  e-mail. 

* publicação no Diário Oficial do Município. 

Registre-se, desde já, que o contato com o fornecedor, decorreu das informações extraídas no site 
de pesquisa ora mencionado anteriormente, bem como, da ampla divulgação ocorrida no Diário.  
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Sendo assim, verificou-se que a pesquisa realizada retratou o menor valor a ser considerado como 
referência, conforme planilha abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

FORNECEDORES 

  

MENOR VALOR 

R$ 

Desmontagem, transporte e 
montagem de 06 (seis) módulos de 
arquivos deslizantes duplos e 02 
terminais com 05 (cinco) metros de 
profundidade marca Aceco – Linha 
1000. 

      A             B           C  

R$ 
17.600,00 

R$ 16.500,00 R$ 39.980,00 R$ 16.500,00 

 

Os preços fixados, já contemplam todos os custos para a execução do objeto de responsabilidade da 
CONTRATADA.  

 

16 - RESULTADO PRETENDIDO 

 

O resultado pretendido, decorre da pretensão a ser satisfeita de forma a  primar pela eficiência, 
controle e planejamento na cadeia de movimentação, transporte, distribuição e armazenamento. 
Portanto, almeja  o gestor que o objeto seja devidamente executado e instalado em perfeitas 
condições, a fim de que os arquivos possam ser comportados da forma adequada no novo espaço, 
qual seja, OAF, Rua do queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260 (1º andar). 
17- PRAZO DE ENTREGA 

O Contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, com possibilidade de prorrogação, todavia, a execução 
do objeto será, no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis. 

 

 18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Registre-se que o presente Termo de Referência foi elaborado pela Gerência Administrativa – 
GERAD/ SMED, através da cooperação técnica da sua equipe, estando em consonância com as 
disposições legais e normativas aplicáveis e com interesse e conveniência da Administração, 
afastando-se as características, cláusulas e condições que direcionem, comprometam, restrinjam ou 
frustre o caráter competitivo da licitação, passando, assim, a integrar o processo administrativo 
formalizado. 

 

 

Geusa Fabrine Saraiva 

Gerente Administrativo 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR — PMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO — SMED 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO — COPEL 

 

DADOS DA LICITAÇÃO 

 DISPENSA Nº 

001/2022 

PROCESSO Nº 

XXXX/2022 
OBJETO LOTE DATA DE ABERTURA: 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

ENDEREÇO 

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE ENTREGA DOS GÊNEROS 

 

LOTE 00 – AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXX 

 
ITEM 

 
PRODUTO/ 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

 
UNID. 

 
QUANT. 

VALOR 
 UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

00 
XXXXXXX Inserir toda a 
especificação do item ofertado. 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 00 (R$)  
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VALOR TOTAL DO LOTE 00 POR EXTENSO: (XXXXXXXX). 

 

Declaramos que nos preços unitários propostos estão inclusos os custos relativos a todos os serviços 
preliminares, complementares ou provisórios, necessários à perfeita execução do objeto, e todos os 
custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos 
sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, taxas, fretes, seguros, bem como as despesas diretas e 
indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do objeto licitado. 

 

XXXXXX, ______/_____/______ 

___________________________________________________ 

Responsável legal da empresa 

Assinatura/carimbo 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante. 

2 - Anexar qualquer documento expedido por instituição financeira que comprove possuir conta 
corrente no BRADESCO, informando razão social, CNPJ, número da conta corrente e agência. 

3 - A alteração dos dados bancários deverá ocorrer antes da emissão do empenho. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PCD, CONSOANTE ART. 92 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 

 

 

 

 

A   empresa declara para   os   devidos   
fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência – PCD, 
para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII da Lei nº 
14.133/2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Assinatura do representante da empresa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salvador, de de 2022. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 
 
 

 

 

A   empresa  declara, para os devidos fins, 
sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da 
Constituição Federal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Assinatura do representante da empresa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salvador, de de 2022. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS O ART. 14 DA LEI FEDERAL N°14.133/2021 

 
 

 
 
 
 

A   empresa  declara para   os   devidos   
fins licitatórios que não está incursa nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato 
de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Assinatura do representante da empresa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salvador, de de 2022. 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2023 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
SALVADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED E A EMPRESA 
XXXXXX, COM BASE NA DISPENSA Nº 001/2023 
E NO PROCESSO Nº 208478/2023. 

 
O Município do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED, com sede na Praça 
da Inglaterra n° 06, Salvador-BA, CNPJ Nº 13.927.801/0006-53, doravante denominado CONTRATANTE 
neste ato representada pelo Ilma. Sra. RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, brasileira, casada, residente nesta capital XXXXX, CPF nº 000.000.000-00, RG nº 000.000-00 
SSP/BA, devidamente nomeada pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 6.806 de 
23/03/2017, com delegação de competência pela Portaria n° 017/2021, publicada no DOM n° 7.905 de 
23 a 25/01/2021, e do outro lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 
000000000, CNPJ Nº 00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual Nº 00.000.000 XX, denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e 
domiciliado xxxxxxxxxxxx , tem, entre si, acordados os termos deste contrato, de acordo com o constante 
no Processo nº 208478/2023, referente a DISPENSA Nº 001/2023, em observância à Lei n° 14.133 
regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 34.047/2021 e Portaria Nº 624 de 20 de Outubro de 2021, 
mediante as seguintes Cláusulas e condições, e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independentemente de transcrição, os documentos:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto a contratação de empresa especializada para realização de Desmontagem, 

transporte e montagem de 06 (seis) módulos de arquivos deslizantes duplos e 02 terminais com 05 

(cinco) metros de profundidade marca Aceco – Linha 1000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à 
conta do Projeto/Atividade _________________, Natureza da Despesa _____________, Fonte(s) 
_________. A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2023 e correspondente nos exercícios 
subsequentes.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA-LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 Origem - Av. Anita Garibaldi, 2981 - Ondina, Salvador - BA, 40170-130- SMED Destino - OAF, Rua do 
queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260. (1º andar- acesso por rampa). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1 Fica estipulado em R$ 00000 (XXXXXXXXXXXXXXX) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela 
CONTRATANTE. 
 
4.2 Será observada a regra insculpida no art. 75, parágrafo 4º  da lei 14.133, todavia, na 
impossibilidade, o pagamento será efetuado na sua totalidade no prazo de até 20 (vinte) dias, de 
acordo com a execução do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada 
por servidor desta SMED, tendo sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidas no 
Contrato. 
 
4.3 A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes 
documentos: 
*Prova de regularidade relativa à débitos federais; 
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* Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF; 

* Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

* Prova de regularidade perante o CADIN; 
* Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa; 
* Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s), exclusivamente, por 
crédito na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela 
Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, a saber BANCO BRADESCO S/A. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
5.1 O ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços abrangidos 
por este Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora. 
 
CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
6.1 A execução da prestação de serviço, objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, deverá ser de forma 
eficiente, portanto, sem causar nenhum prejuízo à Administração. 

 
6.2 O objeto do contrato será recebido: 
 
e) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

f) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

6.3 A EMPRESA deverá realizar a execução do objeto dentro das condições indicadas no presente termo, 
no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis. 

 

6.4 A EMPRESA deverá facilitar a ação da Fiscalização da SMED, fornecendo informações dos 
serviços em  execução. 

6.5 A EMPRESA responderá por qualquer dano ou prejuízo causado a SMED ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos. 

 
6.6 A EMPRESA fornecerá os equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 

 
6.7 A EMPRESA se compromete a obedecer às determinações legais emanadas das autoridades 
competentes, sendo única responsável pelas providências necessárias e para efeitos decorrentes - de 
eventuais inobservâncias. 
 
6.8 A EMPRESA será única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas decorrentes da respectiva 
contratação. 
 
6.9 A EMPRESA deverá contemplar toda à execução do objeto, compreendendo, sem quaisquer custos 
adicionais para o CONTRATANTE, durante todo o período de vigência contratual. 
 
6.10 A execução do objeto deverá ser feita de modo a não prejudicar a circulação de pessoas e servidores, 
e com a máxima segurança contra acidentes, devendo ser observadas, para tanto as normas de higiene e 
segurança. 

 
6.11 A EMPRESA deve deixar os ambientes limpos e arrumados após a conclusão dos serviços e no caso 
de entulhos, os mesmos deverão ser colocados em locais permitidos pela legislação municipal. 
 
6.12 A execução dos serviços será realizada mediante cronograma aprovado pela CONTRATANTE, 
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preferencialmente em horário comercial, sem quaisquer custos adicionais. 
 
6.13 A EMPRESA fica ciente da necessidade de repor ou substituir peças de qualquer natureza, na hipótese 
de perda, sumiço ou qualquer outro fato que impeça a devida instalação nos moldes indicados no termo. 
 
6.14 Após a assinatura e regular publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de 
Salvador e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, conforme prevê o parágrafo 
único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, o contratado estará apto a executar o objeto. 
 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
7.1 A EMPRESA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data de assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de serviço de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme o disposto no art. 98 da Lei 
nº. 14.133/2021. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 Gerir e fiscalizar o contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais 
disposições legais, devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas no Termo de 
Referência, em conformidade com a Lei Nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021. 
 
8.2 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à EMPRESA 
todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou sustando aqueles que 
não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas no Termo de Referência, parte 
integrante do contrato a ser firmado com a EMPRESA; 
 
8.3 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela EMPRESA, 
necessárias ao desenvolvimento das atividades; 
 
8.4 Notificar a EMPRESA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 
 
8.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam 
em desacordo com o presente Termo de Referência, e com o Contrato, para que sejam tomadas as 
providências com relação a quaisquer irregularidades; 
 
8.6 Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no prazo e 
forma ajustados no Termo de Referência e no Contrato respectivo; 
 
8.7 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 
permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da EMPRESA aos locais onde serão 
prestados os serviços, observadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas; 
 
8.8 Facilitar, ao máximo, o acesso dos Colaboradores da EMPRESA, desde que devidamente fardados, com 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em conformidade com a Norma Técnica – Norma 
Regulamentadora e com crachá de identificação, nos locais onde serão executados os serviços técnicos; 
 
8.9 A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da EMPRESA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implicará 
corresponsabilidade da CONTRATANTE; 
 
8.10 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Termo de Referência, deverão ser 
prontamente atendidas pela EMPRESA, sem ônus para a CONTRATANTE, desde que respeitando as 
diretrizes existentes no mesmo. 
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8.11 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor de contrato deverão ser 
solicitadas a sua Chefia imediata em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
8.12 Requerer que a EMPRESA reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total os serviços, compreendendo os materiais com defeitos ou em que verifiquem falhas ou vícios na 
execução, independentemente da quantidade, a dispêndio da EMPRESA e sem qualquer ônus quando da 
constatação, a qualquer tempo. 
 
8.13 Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência, do instrumento convocatório e 
outras imposições previstas no contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 A EMPRESA se responsabilizará pelo cumprimento das normas disciplinadas pelo CONTRATANTE e 
demais normas e procedimentos constantes no referido Termo de Referência, obrigando-se em atender 
aos seguintes requisitos; 
 
9.2 Fornecer mão de obra capacitada e qualificada para a perfeita execução dos serviços, obrigando-se a 
usar pessoal treinado e habilitados a manter a perfeita execução dos serviços e os equipamentos 
adequadamente ajustados e em condições de funcionar com segurança; 
 
9.3 Deverá responsabilizar-se, durante esse período, pela disponibilização de ferramentas necessárias à 
execução dos serviços contratados; 
 
9.4 Encaminhar ao CONTRATANTE, com antecedência, os horários para a realização dos serviços, com a 
relação dos colaboradores, constando: nome completo, Registro Geral (RG), função e número de celular, 
que irão executar os serviços contratados; 
 
9.5 Os Colaboradores relacionados deverão estar devidamente fardados, com a logomarca da EMPRESA, 
de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e com crachá de identificação; 
 
9.6 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pelo CONTRATANTE, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
 
9.7 Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes aos trabalhos contratados, incluindo as de 
pagamento de seguro contra acidente de trabalho, regularização dos serviços junto aos órgãos 
competentes, entre outros; assim como por quaisquer danos a terceiros ocorridos durante a execução dos 
serviços. 
  
9.8 Nomear responsável técnico, encarregado pelas tarefas, com a missão de prestar as orientações aos 
executores, garantindo assim o perfeito andamento dos serviços. 
 
9.9 Indicar preposto que será o contato com a Administração e responderá pela execução de todos os 
serviços e deverá ser capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 
 
9.10 O responsável técnico e o preposto se reportarão, sempre que houver necessidade, diretamente à 
fiscalização do contrato e deverá tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos serviços contratados. 
 
9.11 Substituir o empregado ou preposto cujo comportamento evidenciar-se inconveniente à boa 
execução do contrato ou demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica no prazo de 24 horas; 
 
9.12 Nas ocasiões em que houver a substituição do preposto, seja quaisquer os motivos, a qualificação do 
novo preposto deverá ser informada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio de comunicação 
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formal, à qual deve ser encaminhada para o endereço eletrônico: administrativo@educacaosalvador.net, 
se for o caso, entregue presencialmente na Gerência Administrativa - GERAD/SMED - 3202-3111. 
 
9.13 Responsabilizar-se perante a CONTRATANTE ou terceiros, civil ou criminalmente, por danos físicos ou 
materiais/peças, que causar por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos; danos causados por 
máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações 
existentes, instalações e pavimentos, pertencentes a CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
9.14 Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela EMPRESA, sem ônus para a 
CONTRATANTE e no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições 
originais. 
 
9.15 A EMPRESA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total os 
serviços, compreendendo os materiais com defeitos ou em que verifiquem falhas ou vícios na execução. 
 
9.16 A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização da Administração, não eximirá a 
EMPRESA da total e irrestrita responsabilidade pela execução de quaisquer serviços. 
 
9.17 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado. 
 
9.18 Executar os serviços de acordo com as especificações prevista no termo, sendo que qualquer 
solicitação de modificação, assim como qualquer esclarecimento adicional, deverá ser devidamente 
fundamentada e enviada para análise por parte da CONTRATANTE. 
 
9.19 Deverá Fazer o transporte de materiais, ferramentas e equipamentos relacionados com os serviços, 
sem ônus para CONTRATANTE. 
  
9.20 Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, 
componentes, acessórios e materiais empregados. 
 
9.21 Não transferir a terceiros a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
 
9.22 Os serviços não deverão obstruir o andamento das rotinas de trabalho dos ambientes objetos de 
intervenção. Quando da intervenção nestes ambientes, é de responsabilidade da EMPRESA, a 
recomposição total dos mesmos. 
 
9.23 Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 
execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma 
detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer. 
 
9.24 Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente da 
Administração, das 08h às 17h, deverão ser programados para outro horário, inclusive durante finais de 
semana e feriados, mediante prévia anuência do fiscal do contrato, sem nenhum ônus adicional para o 
CONTRATANTE. 
 
9.25 O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não isentará a 
EMPRESA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, especialmente aqueles 
relacionados com a qualidade dos materiais utilizados. 
 
9.26 Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não 
empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação e na Lei nº 
14.133/2021. 
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9.27 Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, 
conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço 
físico, sob pena de infração contratual. 
9.28 Cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência e outras previstas no 
instrumento contratual. 
 
9.29 A EMPRESA deverá obedecer a todas as recomendações para as atividades do período da COVID-19 
exigidas pela ANVISA e demais órgãos competentes. 
 
9.30 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados. 
  
9.31 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
9.32 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
9.33 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
9.34 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
10.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia 
de exigi-la em oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 A gestão e fiscalização contratual, será exercida pela GERENTE ADMINISTRATIVA (GERAD/SMED), MAT 
Nº 3136223 , nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual irá acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos responsáveis eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente, em tempo hábil, para as medidas cabíveis em situações que demandarem 
decisão ou providência que ultrapasse sua atribuição. 
 
11.2 A fiscal do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-la com informações relevantes para prevenir riscos 
na execução contratual. 
 
11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, e em caso de ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 
da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 A EMPRESA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sem prejuízo das demais cominações 
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legais, em especial as infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, as quais serão 
devidamente descritas no instrumento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR   
13.1 Os casos fortuitos e de força maior serão excludentes de responsabilidades da 
CONTRATADA e da CONTRATANTE, de acordo com o Código Civil Brasileiro.   

  
13.2 Qualquer suspensão de execução será limitada ao período durante o qual tal causa ou 
suas consequências existirem, e este período serão deduzidos na contagem final do prazo.  

  
13.3 Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou força maior, a 
parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá dar conhecimento à outra parte, por 
escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências.  
 
 13.4 A aceitação ou não dos motivos de força maior, invocados pela CONTRATADA ficará a 
critério único da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1 O Contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, contatos a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, nos termos da Lei n° 14.133/2021. 
 
14.2 O prazo para a execução do serviço poderá ser dilatado, mediante justificativa a ser apresentada 
pela EMPRESA e anuência expressa da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
15.1 O resultado pretendido, decorre da pretensão a ser satisfeita de forma a primar pela eficiência, 
controle e planejamento na cadeia de movimentação, transporte, distribuição e armazenamento. 
Portanto, almeja o gestor que o objeto seja devidamente executado e instalado em perfeitas condições, 
a fim de que os arquivos possam ser comportados da forma adequada no novo espaço, qual seja, OAF, 
Rua do queimadinho, nº17, Liberdade, Salvador/BA, CEP 40325-260 (1º andar). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DOS PRAZOS DE ENTREGA 
16.1 O Contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, com possibilidade de prorrogação, todavia, a execução 
do objeto será, no prazo de 05 (cinco) cinco dias úteis 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor. 

 
Salvador, 00 de XXXXXX de 20XX. 

 
RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA 

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
 

REPRESENTANTE 
EMPRESA 
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