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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASM
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

TERMO DF. SOLICITACAO DE ABERTURA DE

LICITA<;AO OU CONTRATACAO DIRETA

Lauro de Freitas. 15 de Abril de 2019.

A
Excelentissima Senhora
MOF.MA GRAMACHO
Prefeita Municipal

No uso das atribuiÿdes de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelencia autorize a abertura de
procedimento administrativo de licita?ao ou contrataÿo direta, nos termos da legislapao em vigor, com o seguinte objetivo e

descripao dos materials e/ou contrata?6es a serem adquiridos e ou realizadas. Salientamos a importancia do procedimento ora
instaurado, por ser o mesmo condiÿao para a abertura e segmento do respectivo processo administrativo.

OBJETO

AquisiÿSo de roteadores e aparelhos telefonicos celulares. desbloqueados, tipo smartphone Android, incluidos todos os
acessorios necessarios ao seu pleno funcionamento, conforme condi<;6es. quantidades, exigfincias e estimativas estabelecidas
neste instrumento.

JUSTIF1CATIVA DE CONTRATACAO

A Contrata?ao de empresa para aquisifSo dos respectivos aparelhos para a Central de Cadastro Unico (CCU). se justifies pela
modernizaÿSo do sistema V7, gerenciado pela CEF (Caixa Economica Federal), a qual aderiu ao mecanismo de gera?3o de
codigo para acesso, que sera disponibilizado via aplicativo no celular. Essa sistem&tica visa aumentar a proteÿo do operador e
das atividades, a fim de evitar acessos indevidos por demais pessoas, uma vez que os drgSos normativos preconizem que o
acesso ao sistema do Cadastro Unico 6 de natureza pessoal e intransferivel.

Atenciosamente,

!’
mmHu

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

m
AUTOR1ZO dar inicio ao processo administrativo de licitaÿo ou
contratacSo direta.

ENCAMFNHE-SE ao Coordenador de Compras para providencias
imediatas.

CUMPRA-SE, dando ciencia.

Moema
Prefeit/

imacho
ticipal
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E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com



SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATACAO

Dados do Solicltante 1
Secretary Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadama

Financeiro

Secretarial

Departamento:

Nome do Requisltante: Holder Oliveira da Silva

Diretor Financeiro (71) 3288-8663

( ) Vlnculado I x ) Outro(s):

_

__
Telefone:

( JTesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Convrtmo

Cargo/Funpio:

Font* de Recurao (Tosouro. Convene. etc.):

Objeto a ser adquirkio ou contratado

Aquisiÿdo oe roteadores e aparelhos telefbnlcos celulares desbioqueados tipo smartphone Android. ncluidos todos os acessbnos recessanos ao seu pleno funcionamento

conforme condigbes, quantidades. exigÿncias e estimativas estabelecidas neste instrumento

Valor.

Unittrio
Detalhamento Quantidade Valor TotalItem

Aquisiÿao de roteadores. incluldos todos os acessdrios necesscirios ao seu pleno funcionamento. conforme
condigdes. quantidades. exigSncias e estimativas estabelecidas neste instrumento

1001

Aquisipao de aparelhos telefonicos celulares desbioqueados. tipo smartphone Android, incluldos todos os
acessbnos necessarios ao seu pleno funcionamento, conforme condigOes, quantidades, exigfincias e
estimativas estabelecidas neste instrumento

02 19

03

04

05

06

07

08

09

10

11

TOTAL:

JustiflcaUva (suefntal / ,
1 1

A Contratapao de empresa para aqulsipao dos respectivos aparelhos para a Central de Cadastro Clnlco (CCU), se |ustifica pela modemizapao do sislema V7
gerenciado pela CEF (Caixa Econdmica Federal), a qual adenu ao mecanismo de gerapSo de cidigo para acesso. que sera disponibilizado via aplicativo no celular.
Essa sistematica visa aumentar a protepAo do operador e das alividades. a fim de evltar acessos indevidos pot demais pessoas uma vez que os brgSos normative®
preconizem que o acesso ao sistema do Cadastro Unico 6 de natureza pessoal e intransferivel

Os itens esdo descritos no Termo de Referenda em anexo

Fonte de Recurso: IGD -M

MM——— M—Soliatante Socretirla
SoJicitado apbs observada a Legislate) Publica e os procedimentos instituidos pela UR

De acordo com a solicitagao. autorizamos a autuagio deste
processo e o seu encaminbamento a Coordenagdo de Compras
para provktencias e trdmiti Hocedimentais

Assinatura d de/tihifeQao HULDACI IEII ITANA ANDRADE

SecrefSria
|Lauro de Freitas/Ba. 15/04/2019

DtatorD>ptoFlnanw,ro
Matrlduia 69945-5

SEMDESC/ PMLF

Lauro de Freitas/Ba 015/04/2019
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IPL«DsE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

TERMO DE REFERENCIA

1- OBJETO

AquistfcSo de roteadores e aparelhos telefonicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android,

incluidos todos os acessorios necessarios ao seu pleno funcionamento, conforme condiÿoes,

quantidades. exigencias e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2 - DA JISTIFICATIVA DA CONTRATACAO/AQUISICAO

Para efeito desta solicitaÿao, adotaremos as definiÿoes elencadas no informe n° 602 de 12 de abril de

2018 do Ministerio do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Renda e Cidadania -

SENARC onde informa que:

Os operadores precisam se recadastrar para o acesso a nova versao do Cadastro Unico.

Com a moderniza9ao do sistema, sera necessario tambem que usuarios utilizem codigo gerado

via aplicativo no celular.

A partir de 31 de maio de 2018, a Caixa Economica Federal (CAIXA) disponibilizara uma nova

versao do Sistema de Cadastro Llnico. Para aumentar a seguran9a de acesso ao sistema. sera

precise recadastrar todos os operadores (usuarios masters e finais) e utilizar um celular para

acessar o sistema.

Esta e uma forma de aumentar a proteÿao do operador. tomando mais dificil que outra pessoa

utilize seu login e sua senha indevidamente para acessar o Sistema do Cadastro Unico. Com a

ferramenta. mesmo que outra pessoa descubra a senha do usuario. ela nao conseguira fazer nada se

n2o tiver acesso a segunda informa9ao necessaria para entrar no Sistema do Cadastro Unico: o

eddigo gerado no aplicativo do celular do operador.

Para que essa modemiza93o do Sistema de Cadastro Unico possa ser implantada. todos os usuarios

deverao fazer um novo cadastro e vincular um celular a sua conta de acesso. Por questoes de

seguran9a. todos os usuarios masters dos municipios tambem deverao se recadastrar.

mSecretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas-Bahia. Tel.: (71) 3288-86ÿ
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com \ASS-.
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encaminhando a Ficha de Cadastramento de Usuarios Extemos (FICUS-E)

novamente a CAIXA. A aÿ5o e necessaria para que os usuarios masters tenham acesso a nova

plataforma e estejam aptos a conceder a permisslio de acesso aos outros usuarios.

Todos os usuarios (inclusive o master) deverao baixar o aplicativo Codigo Caixa e instala-lo no seu

celular (modelo smartphone). Tambem e permitido utilizar os aplicativos Google Authenticator e

Free OTP. caso nao seja possivel baixar o aplicativo.

Cada usuario devera acessar a nova plataforma de Cadastramento de Usuarios da CAIXA no

link https://login.caixa.gov.br/regotp. e seguir a orientaÿo do Manual de Cadastramento de Usuarios

para fazer seu proprio cadastro. Esse cadastramento n2o precisa mais ser feito pelo usu&rio master,

pois e o proprio usuario quern vinculara um celular a sua conta de acesso.

3 - FUNDAMENTACAO LEGAL

O procedimento licitatorio devera observar as normas e procedimentos contidos no Decreto

9.412/2018 da Lei n° 8.666/1993 e suas alteraÿoes.

Em face a reorganizaÿo administrativa publicada no informe n° 602 de 12 de abril de 2018 do

Ministerio do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC e

coberta pela lei 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - Lei Organica da Assistencia Social. Art 2°

Paragrafo Unico dispoe:

A assistencia social realiza-se de forma integrada as politicas setoriais. visando ao enfrentamento da

pobreza, a garantia dos minimos sociais, ao provimento de condifdes para atender contingencias

sociais e a universalizaÿiSo dos direitos sociais.

A assistencia social, direito do cidad&o e dever do Estado, e Politica de Seguridade Social nao

contributiva, que prove os minimos sociais, realizada atravÿs de um conjunto integrado de a9oes de

iniciativa publica e da sociedade. para garantir o atendimento as necessidades basicas.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC prvof1Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas -Bahia. Tel.: (71) -
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com ipAC'- Q
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4 - FONTE DE RECURSO

•IGD-M

5 - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE

PRECOS:

Para a habilitaÿao da empresa, sao solicitados os seguintes documentos:

5.1 prova de inscriÿo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Gerai de Contribuintes

(CGC);

5.2 prova de inscrÿao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

5.3 prova de inscriÿo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

5.4 prova de regularidade para com a Fazenda Federal. Estadual e Municipal do domicilio ou sede do

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.5 prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servipo

(FGTS), demonstrando situaÿao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

5.6 prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a JustiQa do Trabalho.

5.7 - Certidao negativa de falencia ou recupera93o judicial, expedida pelo distribuidor ou

distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica, que esteja dentro do prazo de validade

expresso na propria certidao. Caso nao houver prazo fixado. a validade sera de 60 (sessenta) dias;

6-DASREGRAS

6.1 - Nao opor embaraijos ao acompanhamento e a fiscali/.aÿ'ao da execu93o contratual por parte do

representante da contratante. devendo prestar todas as informaÿdes requeridas e atender as

determinav'des da Secretaria para a corre92o de eventuais vicios encontrados;

6.2 - Manter. durante a vigencia do contrato ou Ata de Registro de Pre9os. cm compatibilidade com

as obriga9oes assumidas. todas as condi9des de habilitaÿSo e qualifica93o exigida na contrata93o.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - Bahia. Tel.: (71) 3288-d©?MPf AS/PMLFi
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devendo comunicar ao munici'pio. imediatamente qualquer alterasao que possa

comprometer a execu<;5o do contrato;

7 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE OH MUNICIPIO:

a) Solicitar a entrega do objeto a contratada atraves da emissSo de Nota de Empenho ou outro

instrumento habil.

b) Proporcionar a contratada todas as condiijoes necessarias ao pleno cumprimento das obrigaÿoes

decorrentes do objeto contratual. consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alteraÿoes

c) Fiscalizar a execuÿSo do objeto contratual atraves de funcionario designado, podendo, em

decorrencia. solicitar providencias da contratada. que atendera ou justificara de imediato.

d) Notiflcar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execu92o do objeto contratual.

e) Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condÿoes estabelecidas neste Termo.

0 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

g) Efetuar o pagamento a empresa Contratada. de acordo com as condi9des e prazo estabelecidos

neste Termo.

h) Solicitar o refazimento do objeto que nSo atender as especifica96es deste Termo de Referenda.

i) Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento da execu9tto do objeto.

8 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) Efetuar a entrega dos bens a contratante em perfeitas condÿoes, conforme especifica9oes. prazo e

local definidos neste Termo de Referenda, incluindo todos os acessorios necessarios a sua plena

utiliza9ao. acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indica9oes referentes a:

marca, fabricante, modelo e prazo de garantia.

b) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versHo em portugues e da rela92o
da rede de assistencia tecnica autorizada.

c) Tomar todas as providencias necessarias para a fiel execu92o do objeto em conformidade com as

disposi9oes deste Termo de Referenda, prestando os servÿos com eficiencia. presteza e pontualidade

e em conformidade com os prazos estabelecidos.

d) Reparar. corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, o objeto contratual em que

se verificarem vicios, defeitos ou incorre9oes.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - Bahia. Tel.: (71) 3288ÿ8ÿ7
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e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos serves de acordo com o Codigo de

Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1 1 de setembro de 1990).

f) Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos. encargos trabalhistas. previdenci&rios.

tlscais. comerciais. taxas. fretes, seguros, deslocamento de pessoal. presta9ao de garantia e quaisquer

outros que incidam ou venham a incidir na execuÿSo do objeto

g) Proceder a realiza9ao dos servÿos adjudicados. de conformidade com as especializa9oes

constantes no Termo de Referenda e da sua posposta comercial;

h) Nao transferir a terceiros. total ou parcial. a responsabilidade pela entrega do material sem a previa

e expressa anuencia da Contratante.

i) Responder por todos os onus decorrentes da entrega dos celulares e roteadores;

j) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obriga9oes sociais previstos na

legisla9&o social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria e de outras

previstas na Lei Federal n° 8.666/93;

1) Nao opor embara90s ao acompanhamento e a fiscaliza9ao da execu9ao contratual por parte do

contratante, devendo prestar todas as informa9oes requeridas e atender as

determina9oes da Secretaria para a corre92o de eventuais vicios encontrados;

m) Comunicar a Administra9So, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega.

os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprova93o:

n) Executar diretamente o objeto deste ajuste. sem transference de responsabilidade ou

subcontrata9oes nao autorizadas pelo CONTRATANTE

representante da

9 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

a) O servidor Jorge Alex da Silva Santos, matricula n° 70006. sera o responsavel pela fiscaliza93o
dos servi9os.
b) A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania sera o orgao gerenciador do

contrato.

10 - SANCOES MEDIANTE INEXECUCAO CONTRATUAL:

•Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos. se for o

caso, no que couber, garantindo o direito previo de ampla defesa, o contratado que:

Tilurn
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas-Bahia. Tel.: (71) 3288-8667 , ...
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o Apresenlar documento falso ou flzer declarant) falsa:

o N2o mantiver a proposta. injustificadamente:

o Falhar ou fraudar na execu<;ao do objeto desta solicitaÿao:

o Comportar-se de modo idoneo;

o Cometer fraude fiscal:

• Pela inexecu9do total ou parcial do objeto desta solicita9So. a Administra9ao da Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas podera. garantida a previa defesa, aplicar ao contratado ou detentor da

ata as seguintes san9oes:

o Advertencia;

o Multa moratoria de 0.2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execu9ao do contrato,

tomando por base o valor global do respectivo lote:

o Multa compensatorÿ de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.

o O atraso injustitlcado na execu9§o do contrato. por periodo superior a 30 (trinta) dias. podera

ensejar a rescisao do contrato.

o As multas aplicadas serao descontadas dos creditos da contratada ou. na impossibilidade,

recolhida no prazo de ate 15 (quinze) dias. da data da comunica9ao oficial e. caso nao cumprido, sera

cobrada judicialmente.

o Compete a Secretaria de Assistencia Social e Cidadania a penalidade de advertencia. facultada a

defesa do interessado. no prazo de 05 (cinco) dias uteis. contados da notillca9ao, o qual sera dirigido

a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato. a qual podera reconsiderar sua decisao,

ou, faze-lo subir devidamente informado.

11 - PAGAMENTO:

11.1 - O pagamento sera creditado em nome da Contratada. mediante ordem bancaria em conta

corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com cbdigo de

barras, uma vez satisfeitas as condi9oes estabelecidas no Termo de Referenda.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas -Bahia. Tel.: (71) 3288-86ÿ.;
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11.2 - O pagamento. mediante a emissSo de qualquer modaiidade de ordem bancaria. ser& realizado

desde que a CONTRATADA efetue a cobranÿa de forma a permitir o cumprimento das exigences

legais, principalmente no que se refere as retenÿSes tributarias.

1 1.3 * A nola fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a CONTRATADA para retificaÿao e

reaprcsentasao. iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da

Nota Fiscal/Fatura corrigida.

11.4 - O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a Fazenda Nacional. a

Previdencia Social e junto ao FGTS

1 1.5 - A compensa?ao financeira e admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela

Administraÿo, desde que o contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida

desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento ate a data correspondente ao efetivo

pagamento da parcela.

12 - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO E GARANTIAS

12.1 Os aparelhos devem ter garantia minima de 12 (doze) meses do fabricante. com rede de

assistencia tecnica autorizada no territorio nacional e pontos de atendimento no estado da Bahia.

12.2 A Contratada ou o fabricante devera ter autorizada tecnica no estado da Bahia,

preferencialmente. no municipio de Lauro de Freitas/BA para realizar o suporte a e assistencia

tecnica:

12.3 A assistencia tecnica e o suporte tÿcnico dever2o solucionar a ocorrencia, apos sua abertura do

chamado, em at6 tres dias uteis. caso nao tenha sido solucionado, deverd ser substituido por

equipamento identico ou superior:

13 - SUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS:

13.1 Durante o periodo de garantia, a Contratada se comprometera a substituir em ate 10 (dez) dias

uteis. sem onus para a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, os equipamentos que apresentarem.

em periodo de 60 (sessenta) dias. cinco ou mais ocorrencias constatadas de defeitos.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas -Bahia. Tel.: (71) 3288-86ÿ7 . - 7
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13.2 Os aparelhos deverao ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso. em linha de prodiajao,

comercializados na data da licita<;So e acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de

forma a permitir completa seguran«;a quanto a sua originalidade e integridade.

14 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DC) OBJETOS

a) Os aparelhos deverao ser entregues. em ate 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da

nota de empenho ou instrumento habil, no endere9o indicado no item 15.

b) Os atrasos ocasionados por motivo de for9a maior ou caso fortuito. desde que justificados ate 02

(dois) dias uteis antes do termino do prazo de entrega, e aceitos pela contratante. nao seriio

considerados como inadimplemento contratual.

c) Os aparelhos deverSo ser disponibilizados de acordo com as especifica9oes exigidas neste Termo

de Referenda.

d) Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-a a etapa de verifica9ao, no prazo de 05 (cinco) dias

que compreendera o exame do material, a conferencia de todos os acessorios e a verifica9ao do

perfeito funcionamento do objeto. de acordo com as caracteristicas tecnicas descritas neste Termo de

Referenda.

e) Na hipotese de a verifica9ao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo

fixado, reputar-se-a como realizada. consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

do prazo.

15 - DAS ESPECIFICAC6ES E CRITERIOS DE RECEBIENTO

a. As especifica9Ses constam no item 18 deste Termo.

b. Os materiais deverao ser entregue no almoxarifado da SEMDESC, situado a Rua Dr. Jose Barreto.

n° 343, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas/BA. tendo o proponente o prazo mdximo de

15 (quinze) dias a contar da aprova9ao, para entregar o produto solicitado.

c. Correr5o por conta da L.1CITANTE VENCEDORA todas as despesas com seguros. transportes.

tributos. encargos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da entrega e da prdpria aquisÿSo dos

produtos.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas- Bahia. Tel.:
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com (71l3288mipOTivni1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

d. A LICITANTE VENCEDORA n§o dcvera entregar os aparelhos antes da aprovaÿao final da

CONTRATANTE.

e. A CONTRATANTE nao se responsabilizara pela entrega sem avaliaÿao e aprova92o previa.

ficando a LICITANTE VENCEDORA obrigada a entregar os produtos para aprovaÿo. sob pena de

sofrer as sanfoes previstas no Termo de Referenda, seus anexos e na Lei de Licita9des.

f. So sera aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com as especifica9oes

minimas exigidas acima.

16 - SANCOES MEDIANTE INEXECUCAO CONTRATUAL

Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio. pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, se for o

caso, no que couber. garantindo o direito previo de ampla defesa, o contratado que:

o Apresentar documento falso ou fizer declara92o falsa;

o N2o mantiver a proposta, injustificadamente;

o Falhar ou fraudar na execu9So do objeto desta solicita9§o;

o Comportar-se de modo inidoneo;

o Cometer fraude fiscal;

o Pela inexecu9ao total ou parcial do objeto desta solicita92o, a Administra9ao da Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas podera garantida a previa defesa. aplicar ao contratado ou detentor da

ata as seguintes san9oes:

o Advertencia:

o Multa moratoria de 0.2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execu9§o do contrato.

tomando por base o valor global do respectivo lote;

o Multa compensatorÿ de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.

o O atraso injustificado na execu9ao do contrato. por periodo superior a 30 (trinta) dias. podera

ensejar a rescisao da tomada de pre90.

o As multas aplicadas ser2o descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade.

recolhida no prazo de ate 15 (quinze) dias. da data da comunica9ao oficial e. caso n2o cumprido, sera

cobrada judicialmente.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jose Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas -Bahia. Tel.: (71) 3288-8667 <7PMIFi
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

o Compete a Secretaria de Assistencia Social e Cidadania a penalidade de advertencia. facultada a

defesa do interessado. no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificaÿao. o qual sera dirigido

a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato. a qual podera reconsiderar sua decisao.

ou, faze-lo subir devidamente informado.

17 - VIGENC1A CONTRATUAL

17.1 O contrato ter& de validade de 30 (trinta) dias.

18 - ORCAMENTO ESTIMADO

ESPEC1FICACAO DO PRODUTO UNID QUANT.ITEM

Android; Tecnologia: Quad BandAPARELHO CELULAR
(850/900/1800/1900): Dual-Sim: Memoria Interna de no minimo de
32GB; Memoria RAM de no minimo 3GB; Processador Octa-Core;
Bateria de Litio de no minimo 3000 Mah: Camera Frontal e Traseira uma
com no minimo 12MP; Display com Visor Colorido de no minimo 5
polegadas (IPS LCD); Conexdes: Bluetooth, Wireless. USB. GPS. Wi-fi;

Conteudo da embalagem: Telefone, Carregador. Cabo de dados, Fone de
ouvido. Manual do usuario, Cartao Garantia: Cores: Preto. Cinza ou

1 UND 19

Branco.
O APARELHO DEVERA SER COMPATIVEL COM O APLICATIVO
CODIGO CAIXA/GOOGLE AUTENT1CATOR E FREE OTP.

ROTEADOR WIRELESS- Especificavoes Minimas: 300inbps -
Botao Liga/Desliga O Wireless. Botao l.iga/Desliga Wps, Botao
Liga/Desliga Para Energia. Fonte De Alimentaÿao Externa 9vdc / 0.6a
Padroes Wireless leee 802.1In, leee 802.1Ig, Ieee 802.1 lb Antena Tres
(3) Antenas Onidirecionais Destacaveis De 5dbi Frequencia 2.4 A 2.4835
Ghz Taxa Do Sinai I In: Ate 300nibps (Dinamico)l lg: Ate 54mbps
(Dinamico)l lb: Ate 1 lmbps (Dinamico) Eirp 20dbm (Eirp)._

2 UND 10

Lauro de Freitas. 15 de Abril de 2019.

LidianJxtfstSNascimento

Gestora de Compras

Hu
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jos6 Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas-Bahia. Tel.: (71) 3288-8667
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC

Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Objeto: Constitui objeto desta licitagao a aquisigao de roteadores e aparelhos telefonicos celulares, desbloqueados,

tipo smartphone Android, incluidos todos os acessorios necessarios ao seu pleno funcionamento, conforme condigoes,

quantidades, exigences e estimativas estabelecidas neste instrumento.

Fundamentegao: Dispensa ( Art 24, Inciso II da Lei 8.666/1993)

FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua
execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com
as clausulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a matdria.

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Enderego: Praga Joao Thiago dos Santos, Centro, Laura de Freitas/BA, CEP: 42.700-000
Servidor Responsavel: Jorge Alex da Silva Santos
Cargo/Fungao: Assessor Tecnico
Matricula: 70006
Fone para contato: (71) 99366-5707
Fax: (71) 3288-8663
E-mail: jssantos@laurodefreitas.ba.gov.br

0aura de Freitas/Ba, 15 de Abril de 2019.

Fiscal do Contrato J Jorge Alex da Silva Santos

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC
Rua Dr. Jos6 Barreto, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas -Bahia. Tel.: (71) 3288-8667
E-mail: gabinete.semdesclf@gmail.com !coMiÿ7ÿMCP



Diario Oficial doTer?a
29 de
8- Ano

-feira
Lauro de Freitaslaio de 201

VI -N“ 1178
8 MUNlCiPIO

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASfi
PORTARIA SEMDESC V 08, I)F. 29 DE MAIO DE 2018

Dispoe sobre a nomeaÿao de Fiscal de
Contratos da Secretaria Municipal de
Desenvolvimenlo Social e C'idadania. na

forma que indica e da outras providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
C'IDADANIA DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuiÿoes legais.

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor Jorge Alex da Silva Santos, Matricula 70006, como Fiscal
de Contratos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Art. 2“ Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaÿao.

Art. 3° Revogam-se as disposiÿoes em contrario.

Lauro de Freitas, 29 de maio de 2018.

Huldaci dos Reis Santana
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Luis Maciel de Oliveira
Sccretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: MMAPY7PKI/R0DQ10BZF5SG

Esta edigao encontra-se no site, www.laurodefreitas.ba.ic.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

COMPRAS/PMLF
PA

IASS



Diario Oficial doQuarta-feira
29 de Marco de 2017
36 - Ano V - N° 884

Lauro de Freitas MUNICIPiO

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEMASCI N" 002 DE 27 DE MARCO DE 2017

Disp5e sobre a nomeavao do Gestor dc

Contratos. na forma que indica e da outras

providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DF. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CIDADANIA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS* no uso de suas airibuivoes legai.s.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o servidor Fielder Oliveira da Silva, matricula 69.945, CPF n“

042.029. 175-02 como Gesior de Contratos desla Secrclaria Municipal de Desenvolvimento Social e

C'idadania.

Art. 2°. Esui Portaria relroagira sous efeitos a 20 de fevcreiro de 2017

Art 3“. Revogam-se as disposigoes eni contrario.

Lauro de Freitas, 27 de marvo de 2017.

Huldaci Santana

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social c Cidadania

Rejjistrc-sc e Pulilique-sc,

Luis Maciel dc Oliveira

Secrctario Municipal dc Governo

1

CERTIFICAQAO DIGITAL; EVJATQFNB8P4WREIFTBSGW

Esta ediijao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Diario Oficial do Quarta-feira
30 de Maio de2018
7 - Ano VI - N° 1179Lauro de FreitasMUNiCiPiO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS2

PORTARIA SEMDESC N" 10, DE 30 DE MAIODE 2018

Dispoe sobrc a nomeafSo de Gestora de
Compras da Secretaria Municipal de
Descnvolvimento Social e Cidadania, na

forma que indica e da outras providcncias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLY1MENTO SOCIAL E
CIDADANIA DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas

atribuigoes legais,

RESOLVE:

Art. 1" Nomear a servidora Lidiane Costa Nascimento, Matricula 76906, como
Gestora de Compras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagao.

Art. 3“ Revogam-se as disposigoes em contrario.

Lauro de Freitas. 30 de inaio de 2018.

Huldaci dos Reis Santana
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

REG1STRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL BM0ALZUI+CEI9U+M2XA1ZA

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Locamail :: cotagao de celular24/10/2019
i

ncotagao de celular
aidalvo coreia <acdscomercio@gmail.com>

Setor de Compras - Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - BA <compras-secad@laurodefreitas.ba.gov.br>

23/10/2019 16:05

PUfftMUSAAssunto:

LAURODE
FREITAS

De

Para:

Data

• Celular20191023_15593774.pdf (~154 KB)

• Celular20191023_16003702.pdf (~221 KB)

cotagao de celular

SIS

)

/ oc
i/1
•ÿ1
"O

s

1/1https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=3086&_mbox=INBOX&_action=print&_exiwin=1



ACDS COMERCIO E SERVIQDS EIREU-ME

CNPJ: 23985686000112

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Lauro de Freitas, 04 de outubro de 2019.

OFICIO N°/2019

Ao Representante da empresa

END.: Rua Dois De Ma?o s/n Centro Cep: 45420000 Cairu -Ba

Assunto: Pesquisa de Prego

Em atendimento ao § I do art. 15 da lei 8.666/93, solicitamos que fornecer os pre$os

praticados na Contrataÿao de empresa para Aquisiÿao de roteadores e aparelhos telefonicos

celulares, desbloqueados, tipo smarphone Android, incluidos todos os acessonos

necessarios ao seu pleno funcionamento, conforme especificado em anexo

Nos pregos propostos dever§o estar indusos todos os custos necessarios ao fornecimento

dos bens pretendidos, inclusive, os tributos, transporte necessarios ao cumprimento do

objeto de futura ficitagao.

Atenciosamente.

Barbara Amanda Castro Guerreiro
Coordenadora de Compras

Email: compras-secad@laurofreitas.ba.gov.br

Telefone: 71 3288-8611

Rua Dois De Ma;o s/n Centro Cep: 45420000 Cairu -fia 71-9999467200 RAS/PMLFj
acdscomercio@gmail.com _J



ACDS COMERCIO E SERVICOS EIREU-ME

CNPJ: 23985686000112

linitArio TotalQoantESPECIFICAQAOITEM

APARELHO CELIJLAR- Smartphone; Android; TecnologiaA: 2G Quad
Band, 3G Dual Band; Dual-Sira; Menioria Interna de 32GB (minirao)

expansivel ate no mlnimo de 256GB (micro SD); memdria RAM 3GB;

Processador Quad-Core; Baterial Celula / 3300 Mah; Camera Traseira com

no rainimo 13MP; Display com Visor Colorido de no minimo 5 polegadas

(1PSLCD); Peso maximo 150g; Conexdes; Bluetooth, Wireless, USB, GPS;

Sensores: Acelerometro. Sensor de proximidade; ImpressSo digital; Cor:

Prcto. Conteudo da erabalagem; Telefone. Carregador, Cabo de dados, Fone

de ouvido. Manual do usuano, CartSo Garantia. 4G LTE Cat6 300 Mbps.

O APARELHO DEVERA SER COMPATIVEL COM O

APLICATIVO C6D1GO CAIXA/GOOGLE
AUTENTICATOR E FREE OTP.
ROTEADOR WIRELESS- Especifica0es Minimas: 300mbps - BotSo
Liga/Desliga O Wireless. BotSo Liga/Desliga Wps, BotSo Liga/Desliga Para
Energia, Fonte De Alimentagio Externa 9vdc / 0.6a PadrSes Wireless leee
802.11n, leee 802 11g, leee 802.11b Antena Trds (3)Antenas
Onidirecionais Destacaveis De 5dbi Frequence 2,4 A 2,4835 Ghz Taxa Do
Sinai 11n; Ate 300mbps (Dinamico)11g. At6 54mbps (Din£mico)11b; At6
11mbps (Dinimico) Eirp 20dbm(Eirp)

19 840,00 15.960,00I

10 150,00 1.500,002

Total DESESETE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS 17.460,00

FONE DE CONTATO: 71-999946720

Ohservacio:
Devolu?io da Proposta de Preco Prazo de 05 (cinco) dias
Validade da Proposta de Prefo 60 (sessenta dias) dias apos a entrega da mesma
Telefone para contato: 3288-8611

Email comDras-secad@laurofreitas.ba.qov.br

EMTTENTE NOME: DATA: 23/10/2019 ENDERECO-. Rua Dois De Ma?o s/n Centro Cep; 45420000
Cairu -BaVALIDADE 90 DIAS

>
[23985686/0001-121

ACDS COMEP.CIO E SERVIQOS
EIRELl- ME

RUA OCHS DE MARCO S/N*-CA$A TERJffO

45.420-000

J

Rua Dois De Mago s/n Centro Cep: 45420000 Cairu -Ba 71-999946720 CG!V ! AS/PMLFj
acdscomercio@gmail.com PAG: SO

-


