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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 011/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente
Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto Municipal nº
3.801/2020, que poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da quartafeira,

dia

08

de

janeiro

de

2020,

Nº

3727,

link:

https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0, com a finalidade de
identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado para contratação de
empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de
manutenção nas instalações telefônicas internas incluindo linhas, ramais, programação de
centrais telefônicas, bloqueios, extensões internas, substituição de fiação (cabeamento interno e
externo), implantação de pontos telefônicos e ramais das estruturas da Prefeitura Municipal de
Cairu do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme ANEXO I
(PROPOSTA DE PREÇOS) e ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA), nos termos desta chamada
pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o
carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo
mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 21 de maio de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de
mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior
procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002, no
que couber.

Cairu-BA, 14 de maio de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

ITEM

DESCRIÇÃO MATERIAIS

UND

QUANT

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO
NAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAIRU, ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ,
MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA
BAHIA.

Meses

06

R$ UNIT

R$ TOTAL

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.

A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
Os serviços deverão ser prestados conforme condições definidas no termo de referência,
correndo por sua conta todas as despesas de transporte terrestre e marítimo, bem como todas e
quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo com as
especificações.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação
pela Unidade Interessada.
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de manutenção nas instalações telefônicas internas incluindo linhas, ramais,
programação de centrais telefônicas, bloqueios, extensões internas, substituição de fiação
(cabeamento interno e externo), implantação de pontos telefônicos e ramais das estruturas da
Prefeitura Municipal de Cairu do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu – Bahia.
2 - DA JUSTIFICATIVA
Sendo o único município arquipélago do Brasil reconhecido pelo IBGE 2010 Cairu possui uma
população estimada em 18.176 habitantes (IBGE 2019) espalhados pelos distritos, povoados e
comunidades do Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São
Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede alguns de difícil
acesso.
Em um cenário atípico com limitações no tocante ao acesso a informações devido à instabilidade
dos serviços de telefonia móvel e internet, e com a presença de famílias caracterizadas como
ribeirinhas, morando ainda em palafitas, próximo a mangues, em vilas quilombolas e povoados.
Este cenário evidencia a relevante importância de ações da Prefeitura Municipal para atender as
demandas locais ao que se refere à disponibilização de estruturas capazes de oferecer
educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade, turismo, lazer, infraestrutura, social e
geração de renda aos munícipes. Ainda, citamos os serviços da Secretaria Municipal da
Administração que se faz presente em todos os distritos com estruturas básicas para apoio ao
deslocamento de servidores e assessores que necessitam visitar as localidades (distritos e
povoados), em face de participarem de reuniões, pesquisas, cadastramentos, operarem sistemas,
promoverem ações de políticas públicas, apoiar na execução de eventos produzidos para a
comunidade no intuito de promover e incentivar o desenvolvimento do Município nos diferentes
aspectos de diversidade cultural, turístico, administrativo, social, sustentabilidade, educacional,
em infraestrutura, socioeconômico e de saúde, primando pela formação de nossos munícipes e
comunidade participante de capacitações, palestras, seminários como toda e qualquer atividade
promovida pela Administração.
O objeto a ser licitado visa contribuir com a eficientização do serviço público da Prefeitura
Municipal de Cairu viabilizando um sistema de comunicação telefônico, tanto para a comunicação
interna quanto para atendimento externo.
A Prefeitura em geral dispõe de aproximadamente 03 (três) centrais telefônicas incluindo 18
linhas e 60 ramais distribuídas principalmente entre o Complexo Administrativo Diogo Magalhães
onde funciona as Secretaria da Administração e Secretaria da Fazenda e suas repartições;
Complexo Administrativo Raul de Figueiredo Miranda abrigando a Secretaria de Governo,
Secretaria de Políticas Sociais e o Gabinete do Prefeito e suas repartições; Secretaria Municipal
da Saúde, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da Cultura existindo ainda
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algumas poucas linhas em repartições públicas do distrito do Morro de São Paulo, Gamboa e
Boipeba, sendo possível expansão para outras localidades.
Sem a estrutura ora apresentada, a comunicação interna e externa da Prefeitura Municipal de
Cairu ficaria bastante reduzida, uma vez que a telefonia se apresenta como o meio mais rápido
para assegurar uma comunicação direta e ágil e é justamente a supracitada estrutura que justifica
a contratação dos serviços constantes no Objeto deste termo.
3 – DA BASE LEGAL:
Para o desenvolvimento de tal processo valemo-nos da Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta
o também artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação e contratos da Administração Pública
e, a Lei Complementar nº 123/06 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado a ser dispensado a microempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e a Lei Complementar nº 123/06 que
estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado a ser dispensado a
microempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no que couber.
4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1

Serviços técnicos profissionais especializados de manutenção nas instalações
telefônicas internas incluindo 18 (dezoito) linhas, 60 (sessenta) ramais,
programação de 03 (três) centrais telefônicas (2 complexos e na Secretaria de
Saúde), além de bloqueios, extensões internas, substituição de fiação
(cabeamento interno e externo), implantação de pontos telefônicos e ramais.

Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução do objeto deste termo serão de
exclusiva responsabilidade da contratada.
A contratada deverá ainda prevê visitas esporádicas para atender possíveis chamados de novas
instalações telefônicas ou reparos e manutenções nas linhas existentes nos distritos do Morro de
São Paulo, Gamboa e Boipeba condicionado a demanda da Contratante.
5. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ter o início de sua execução no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir
da demanda da contratante, ficando por conta da contratante a responsabilidade pela parte
elétrica, equipamentos, cabos, tomadas para telefone e sistema de climatização.
As Centrais Telefônicas deverão gerenciar os ramais nos locais definidos pela contratante, cujos
serviços de telefonia transmitidos por estas centrais telefônicas deverão também estar
disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, exceto quando
ocorrerem manutenções programadas – com notificação prévia e antecedência de 24 (vinte e
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quatro) horas, ou reparos de emergências nos sistemas, devendo nesses casos, apresentar
relatório e/ou justificativa até 02 (dois) dias úteis após o ocorrido.
Em caso de necessidade de visita técnica à Prefeitura Municipal de Cairu para tarefas de
manutenção preventiva e/ou corretiva, a mesma deverá iniciar-se em horário previamente
agendado com a equipe responsável pela rede telefônica (interna e externa) da Prefeitura,
podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer horário da semana, dias úteis
ou não.
Em caso de atendimento emergencial, a visita deverá ocorrer em prazo máximo de 04 (quatro)
horas nos dias úteis e em horário de funcionamento das repartições públicas da Prefeitura
Municipal de Cairu (08:00 às 14:00), ou 08 (oito) horas nos demais dias.
As tarefas de manutenção preventiva e/ou corretiva deverão ser finalizadas em prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir do seu efetivo início, restabelecendo completamente o estado
normal de funcionamento e disponibilidade do serviço.
Todos os chamados telefônicos e visitas técnicas deverão ser documentados pela
CONTRATADA, que deverá fornecer relatório dos atendimentos efetuados sempre que
solicitados pelo atendimento, identificação e descrição das tarefas efetuadas e providências
adotadas e responsáveis pelo atendimento e execução dos serviços.
A qualquer tempo durante a vigência do contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a
Prefeitura Municipal de Cairu poderá solicitar unilateralmente a sua suspensão ou rescisão, sem
que haja qualquer custo ou multa específica para esta finalidade. Caso a CONTRATADA deseje
ou necessite fazê-lo, deverá anunciar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR/FORNECEDOR
O prestador a ser selecionado deverá apresentar documentação que atenda às seguintes
condições:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela
Secretaria da Receita Federal, devidamente atualizada (emissão não superior a 30
dias).
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual e/ou Municipal,
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela
Caixa Econômica Federal.
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h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
i) Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto;
j) Declaração da licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, do
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através da
apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da
empresa;
7. DA FORMA DE PAGAMENTO/ EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação
pela Unidade Interessada.
Excetuando-se possíveis taxas de instalação, o valor mensal pago a CONTRATADA deverá ser
fixo, independente da maior ou menor utilização dos serviços.
As partes podem propor aditamentos para corrigir eventuais desequilíbrios financeiros, nas
hipóteses de elevada demanda de consultas que seja entendida anormal e modificação na
política econômica do país, conforme Art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
A revisão de preços nos termos do Art. 65, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, para recompor o preço que se tornou insuficiente, e será
instaurada pela própria administração.
8. DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
GESTÃO DO CONTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão
Praça Marechal Deodoro, S/N – Centro, Centro, Cairu – Bahia
Coordenação: Valdinei da Cruz dos Santos
Tel.: (75) 3653-2151
E-mail: adm.geral@cairu.ba.gov.br
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Coordenação: Bruno Maia dos Santos
Função: Supervisor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração
E-mail: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Telefone: (75) 3653-2151
9. DOS RESULTADOS ESPERADOS
a- Garantir maior eficiência e qualidade nos serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal
de Cairu através das diversas Secretarias do Município;
b- Viabilizar a comunicação interna dos setores administrativos garantindo a interatividade e o
rápido acesso a informação;

6/8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PR7R0PNKCPJZHO32TR6DEW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
14 de Maio de 2020
8 - Ano - Nº 4003

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal
nº 8.666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
c) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado
objeto do presente Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar,
em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d) efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos
do serviço prestado;
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a
fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não
sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual;
f) averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do
edital; acompanhar, supervisionar os serviços a serem prestados, de acordo com as
especificações das planilhas nesse termo de referência.
g) verificar a compatibilidade entre os valores apresentados pelo Contratado e os preços
constantes na tabela de especificação do objeto através do setor de fiscalização a fim de
fundamentar a autorização ou não da dispensa dos mesmos.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas no presente termo a CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento
do listado abaixo, para que a CONTRATANTE efetue o pagamento:
a) apresentar a nota fiscal no ato da entrega do objeto, conforme Termo de Referência.
b) comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer
na execução do objeto contratado;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo;
d) dispor dos equipamentos e ferramentas necessários à execução do objeto deste termo serão
de exclusiva responsabilidade da contratada, devendo a mesma garantir a posse dos mesmos.
e) prevê visitas esporádicas para atender possíveis chamados de novas instalações telefônicas
ou reparos e manutenções nas linhas existentes nos Distritos do Morro de São Paulo, Gamboa e
Boipeba condicionado a demanda da Contratada.
12. CONDIÇÕES GERAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à
proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável
à espécie.
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O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização.
As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do
art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
contrato.
13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão
Praça Marechal Deodoro, S/N - Centro
Nome: Bruno Maia dos Santos
Função: Supervisor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração
E-mail: adm.geral@cairu.ba.gov.br
Telefone: (75) 3653-2151

14. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valdinei da Cruz dos Santos
Função: Secretário Municipal de Administração
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