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TERMO REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 8586/2023 . 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.75, II DA LEI 14.133/2021 Nº 001/2023. 

A VISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ATRAVÉS DA 

PRESENTE CONTRATAÇÃO DIRETA NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Art. 75. Inciso II, Lei nº 

14.133/2021 

INSTRUÇÕES AOS INTERESSADOS 
O Município de Salvador/BA, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e 
Juventude -SPMJ, com CNPJ 13.927.801/0031-64, leva ao conhecimento dos interessados com base 

na Lei Federal Art. 75. Inciso II, Lei nº 14.133/202 1, que realizará Proposta de Preços, com vistas ao 

objeto do presente e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por DISPENSA DE 

LICffAÇÀO para aquisição colchão tipo solteiro e travesseiro, para atender às necessidades das casas 

de convivência da SPMJ, de acordo com o Termo de Referência, mediante condições estabckcidas. 

Dessa forma, solicitamos apresentar proposta de prestação de serviços, conforme condições observadas 

a seguir: 

1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

1.1 CONTRATAÇÃO DIRETA 
1.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
1.3. A aquisição de colchão tipo solteiro e travesseiro, para atender às necessidades das casas de 

convivência da SPMJ, a aquisição será solicitados antes, no período festivos (Pré-Carnaval e Carnaval 

(16 a 22 de fevereiro de 2023). 
2. DO OBJETO: 
2.1 Contratação de empresa para aquisição de colchão tipo solteiro e travesseiro, para atender às 

necessidades das casas de convivência da SPMJ. 

3. DA JUSTIFICATIVA: 
3.1. Atender às necessidades que possam surgir nas Casas de Convivência da Secretaria Municipal de 

Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ, no período nas festas Pré-Carnaval e Carnaval 

( 16 a 22 de fevereiro de 2023), citado ANEXO I ~ DO TERMO DE REFERI1NCIA. 

3.2. A Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ, órgão vinculado à 

Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador, irá desenvolver um trabalho de abrigamcnto de crianças e 
adolescentes com uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores 

sociais e pessoal de apoio, mantendo plantões de 24h durante os eventos. 

3.3. Serão instituídos Centros de Convivência, cujo público alvo será crianças/adolescentes identificadas 

em situação de trabalho infantil, que forem abordados por equipe de educadores desta SPMJ, 
Conselheiros Tutelares e/ou Comissários do Juizado da Infância e Juventude durante as festas populares. 

Cada Centro de Convivência Temporário terá capacidade para abrigar crianças e/ou adolescentes. 

3.4. Serão feitas as adequações das unidades escolares cedidas pela Secretaria de Educação Municipal 
e Estadual objetivando transformá-las em Centros de Convivência, utilizando-se de toda uma estrutura 

logística de transporte de materiais necessários à sua execução. 

4 -A contratação ocorrerá em VALOR GLOBAL, conforme tabela abaixo. 

a) ANEXO 1 

ITEl\1 ESl'EC IFICA ('ÃO CAT i\ l AT UNO MED 
OI TRAVESSEIRO 50 CI\I X 70 CM, ANTI-ALERGICO. 

COMPOS IÇÃO MÍNIMO 33~ . ALGODt\O E 67°0 POLil0STER, 478500 l lN 
ENClllMENTO IOOºo POLIÉSTER. BRANCO. 
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02 COLCHAO DE ESPUMA fLE XI VEL EM 1 oo~. 
POLIURET ANO, PARA SOLTEIRO, DENSIDADE 33 KG1M2 (D- 215 70 UN 100 
33), REVESTIDO TOTALMENTE EM TECIDO DE 
COMPÇJSIÇÃO MIS_:r A O~ 100º o POLIÉSTER, ACABAMENTO 
EM VIES, DlMENSOES MINI MAS 1880 X 880 X l 20MM. DEVE 
POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. O COMPRIMEl'.'.ffO, 
A LARGURA E A ESPESSURA DA ESP UMA DO COLCHAO E 
SUAS TOLERÂNCIAS DEVEM ATENDER AS NORMAS DA 
ABNT: NBR VIGENTES.OBSERVAÇÃO: MEDIDA l,88 X 0,88 
X 0,12. 

\'alor 1otal GLOl3 /\L ............. ..... ......... .. ....... ................ .. ....... ... .. ... .... R$ 

4.1 O valor máximo a ser gasto com a presente contratação é de R$ 52.682,67 (cinquenta e dois mil, 

seiscentos oitenta e dois reais e sessenta sete centavos). 

4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos extraídos no banco de preços que apresenta preços praticados por 
outras instituições públicas, baseado cm resultados de licitações adjudicadas e homologadas. 

4.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses prevalecendo o prazo de garantia 
fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
5.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns por ESCOPO. 
6. DO MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
6.1 O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pe la Secretaria de 
Políticas para Mulheres, Infância e Juventude -SPMJ, com prazo não superior dia 16 (dezesseis) de 
fevereiro após recebimento da nota de empenho. 
6.2. Os bens deverão ser entregues na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude 
- SPM.T ou a combinar no endereço situado na Avenida Estados Unidos, nº 397, 5° Andar, Edifício 
Cidade do Salvador, Comércio TEL. 3202-7304 ou, ainda, enviar a documentação para o endereço 
eletrônico: cad.spmj(aisalvador.ba.gov.br:, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas. 
Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 
6.3 O não cumprimento do disposto no item 6. 1 do presente termo acarretará a anulação do empenho 
bem como a aplicação das penalidades previstas no termo referência. 
6.4 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 
termos do termo de referência e seus anexos. 
7. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
7.1. Os bens serão recebidos: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Termo e da proposta. 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo e 
da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório. 
7.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
7.3 A Administração rejeitará, no todo ou cm parte, a entrega dos bens cm desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

8.DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obriga-se a: 

8 .1. Efetuar a entrega dos bens cm perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 
em estrita observância das especificações do Termo e da proposta , acompanhado da respectiva nota 
fi scal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo 
de garantia; 
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8.2. Os bens devem estar acompanhados, afoda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma 
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produlo, de acordo com os artigos 12, 13, 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
8.3.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 1 O ( dez dias) 
corridos, o produto com avarias ou defeitos; 
8 .4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, increntes ao objeto da presente 
licitação; 
8.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
8.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ; 
8.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

9. DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se a: 

9.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado CAD/SPMJ; 
9.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
10. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 A gestão e fiscalização da aquisição (NF), será de responsabilidade da SPMJ, através da 

Coordenadoria Administrativa. 
10.3. Competirá à SPMJ proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução da aquisição do 
material, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante não 
eximirá a Contratada de total responsabilidade no recebimento; 
10.5 A comunicação entre as partes se dará através de telefone, e-mail, comunicação escrita. 
10.6. As relações entre a Contratante e a empresa Contratada serão mantidas prioritariamente, por 
intermédio da fiscalização. 

11. DA MEDIDAS ACAUTELADORAS 
11.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
12.1 O interessado deverá encaminhar a proposta de preços para a Secretaria de Políticas para M ulhcrcs. 
Infância e Juventude - SPMJ, CAD/SPMJ, situado na Avenida Estados Unidos, nº 397, 5° Andar, 
Edifício Cidade do Salvador, Comércio TEL. 3202-7304 ou, ainda, enviar a documentação para o 
endereço eletrônico: cad.spmj@salvador.ba.gov.br,_no prazo de até 03 dias úteis a contar da publicação 

da presente convocação. 
12.2 O proponente deverá preencher a minuta de proposta indicada no anexo II do termo de 
referência e observará o seguinte: 

a} DA OFERTA DA PROPOSTA deve estar incluso o valor de todas as taxas e tributos; 
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b) Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados de acordo com o objeto executado e 

devidamente recebido, em um prazo de 30 (trinta) dias contados de tais verificações e após a emissão e 

apresentação das respectivas notas fiscais junto a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e 

Juventude - SPMJ. 

c) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na 
forma da Lei 14.133/2021. 

13. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA, FISCAL E TÉCNICA 
13.1 Após a divulgação do proponente classificado cm primeiro lugar, a SPMJ convocará o proponente 

para comprovar a regularidade jurídica, fiscal e técnica, no prazo de até 24 (horas) podendo. inclusive, 

encaminhar a documentação através do e-mail: cad.spmj([!, salvador.ba.gov.br. 

13.2 A proposta e os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados cm original 
ou por cópia autenticada, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da Secretaria de 
Políticas para Mulheres, Infância e Juventude -SPMJ/CAD situada na Avenida Estados unidos, nº 

397, 5º Andar, Edifícío Cidade do Salvador, Comércio TEL. 3202-7304. 

13.3 Regularidade Jurídica (art. 66, da Lei 14.133/2021) 
a) Certificado de Condição de Mícroempreendedor Individual , quando couber; 

b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social cm vigor, e de todas alterações ou da consolidação 
respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e sociedade simples, e 

quando for o caso, acompanhado de documento comprovando os seus administradores; 

d) Decreto de autorização, cm 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 

atívidade assim o exigir, devendo todos os documentos estar traduzidos para o vernáculo por tradutor 

oficial; em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa 

deverá ser compatível com o objeto licitado. 

13.4 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (art. 68 da Lei 14.133/2021); 
a) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) a 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 ; 

c) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei ; 

e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) a certidão de Regularidade perante o CADIN, Município de Salvador/BA. 

13.5 Habilitação econômico-financeira (art. 69, Lei 14.133/2021); 
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante; 
a. 1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 

a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

58, da Lei n.0 11 . 101, de 09 de fevereiro de 2005. 

b) Declaração de impedimentos do art. 14, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 

conforme anexo III; 

c) Certidões Negativas do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas - CNEP. 

13.6. Habilitação técnica 
a) Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando experiência na prestação dos serviços, objeto desta licitação, bem como boa 
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e regular execução dos mesmos. Esse documento deverá ser emitido, em papel timbrado, pelo órgão 

público ou empresa privada que foi atendida. 

13.7. Demais comprovações 
a) Declaração de que não permite o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
conforme anexo V; 
b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas cm lei e em outras normas específicas con forme anexo 
VI; 
14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
14.1 . As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas 
no orçamento de 2022: 
a) Unidade orçamentaria - 580002 - UG SPMJ - Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e 
Juventude. 
b) Dotação: 14.122.0014.250116 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Admini strativos - SPMJ; 
e) Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
d) Fonte: 0.1.00 - Tesouro . 
15. DA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL: 
15.l Em cumprimento à Lei 14.133/2021, o sítio eletrônico oficial do Município de Salvador/BA é o 
seguinte site: http://www.compras.salvador.ba.gov.br, com o objetivo de viabilizar a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração Municipal. 
15.2. Conforme prevê no artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, 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 e no Diário Oficial do Município. 

11.DA REFERÊNCIA DE TEMPO: 
11. 1. Para toda referência de tempo será observado o horário de Brasília- DF. 

Salvador/BA, 02 de janeiro de 2022. 

Lívia Andrade de Castro Araújo 
Coordenadora CAD / SPMJ 

l 
.. ~~~ 
1v1a Andrade óe e. AraujtJ 

Coordenadora 11 
CAD/SPMJ 

Mat.: 31637~0 
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! .DADOS DA PROPONENTE: 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CIDADE/UF 

CONTATO: 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

~ SALVADOR t:!.i PRCFCITURA 

PR I MEIRA CAPI TAl. D O BR.a.SIL 

INSCRIÇAO ESTADUAL: ----
CEP 
TELEFONE: 

-
OBSERVAÇÃO: solicitamos a todos os participantes que ao encaminharem suas propostas providenciem 

o preenchimento dos dados acima solicitados 
2. PROPOSTA COMERCIAL: ---
Prezados Senhores, 
Apóscuidados oexamecestudodotermo àPROPOSTA para PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8586/2023 
com fu ndamento no art. 75, Inciso II da Lei Federal Nº 14.133/2021, seus anexos e apensos, com os quais 
concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para Contratação de empresa para aquisição de colchão tipo 
solteiro e travesseiro, para atender às necessidades das casas de convivência da SPMJ. 
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE -SPMJ, COM CNPJ 
)3.927.801/0031-64 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação. 

ITEM ESPECIFIC \ Ç1\0 CAT 
MAT 

UND 
i\lED 

QTD ____________ .,_ __________ __, 

OI rR AVESSEIRO 50 CM X 70 C 1. A 1TI-
ALÉRGICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 478500 
33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, 
ENCHIMENTO 100% POUÉSTER. 
BRAl\CO. 

02 COLCHAO DE ESPUMA FLEXIVEL EM 
100% POLIURET ANO. PARA 215870 
SOLTEIRO. DENSIDADE 33KG/M2 (D-
33). REVESTIDO TOTALMENTE EM 
TECIDO DE COMPOSIÇÃO MISTA OU 
l00°·o POI.IÉSTER, ACABAMENTO EM 
VIÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS 1880 X 
880 X 120MM. DEVE POSSUIR 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. O 
COMPRIMENTO, A LARGURA E A 
ESPESSURA DA ESPUMA DO 
COLCHÃO E SUAS TOLERÂNCIAS 
DEVEM ATENDER AS NORMAS DA 
ABNT: NBR 
VIGENTES.OBSERVAÇÃO: MEDIDA 
1,88 X 0,88 X 0,12. 

UN 

UN 

Valor Total GLOBAL ........................................ .................................. R$ 

Proponente 

300 

100 

VALOR 
l 'NITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

Assínatura (s) do (s) representante (s) legal (ís) do proponente Nome (s), endereço telefone e e-mail para contato. 
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DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS DO ART. 14 

J\ empresa ------------------ --------- declara. para os 

devidos fins, 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. 

Local e data 

Assinatura do representante da empresa 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Dispensa de Licitação Nº 007 /2021 com fundamento no arl. 75, II da Lei 14.133/2021 

A empresa ... .......... ...... ..... ..... , inscrita no CNPJ nº , por intermédio do seu representante legal, 
Sr(a) ..................... .... .... , CPF nº .. ................. Carteira de Identidade nº ................... , declara, para fins 
de partü;ipação na Dispensa acima, sob as penas da lei, que é considerada: ( ) Microempresa, conforme 
inciso Ido art. 3º da Lei Complementar 123/2006; ( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do 
art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do art. 3° da Lei 
Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou restrições 
existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 
Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos de se beneficiar 
do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

Local e data. 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. Carimbo/identificação da empresa 
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ANEXO V 

. . '~t 

~ SALVADOR CD PREFEITURA 

PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

NOME DA EMPRESA inscrito no CNPJ nº _____ , por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) ____ _, ortador(a) da Carteira de Identidade nº ____ c do CPF nº ____ _ 

DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz ( ). 

Local e data 

Assinatura do representante da empresa 

(Observação: cm caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VI 

- • ·"'711 

~ - SALVADOR . iD PREFEITURA 

PR IM EI RA CA P ITA L D O BRAS IL 

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS PCD 

A empresa declara para os 

devidos fins 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. 

Local e data 

Assinatura do representante da empresa 
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