
 

Praça 09 de Maio, S/N – Centro - Buritirama – Bahia 

CEP 47120-000 – e-mail: cmburitirama@gmail.com 

 
Estado da Bahia 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ. 04.184.054/0001-05 

DISPENSA DE VALOR Nº 001/2021 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAM-BA, Inscrito no CNPJ Nº 

04.184.054/0001-05, com sede à Praça 09 de Maio, s/n - Centro, Buritirama-BA - CEP – 

47.120-000, por intermédio do Setor de Compras, torna público que, realizará Chamada 

Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos Artigo Nº 75, inciso II 

da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 

procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as 

datas e horários discriminados a seguir:  

DATA LIMITE PARA 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E 

DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 03/09/2021, ÀS 14:00 HORAS 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA 

ENVIO DA PROPOSTAS E 

DOCUMENTAÇÃO: 

contratacaodireta@cmburitirama.ba.gov.br 

LINK DO EDITAL: cmburitirama.ba.gov.br 

 

1.0 – DO OBJETO:  

1.1 - Constitui objeto desta Chamada Publica a seleção de proposta visando à contratação 

de empresa especializada em Tecnologia da Informação, para Prestação de serviço de 

montagem de rede cabeada na Câmara municipal de Buritirama , Prestação de serviço de 

link de 15MBPS IP dedicado, para conectividade a internet com garantia de download e 

upload na mesma velocidade, uso ilimitado, no mínimo 1 IP valido de alto desempenho, 

através de serviço de IP com velocidade de acesso no mínimo 15 MBPS (quinze Mega 

Bits por segundo) full- duplex, banda garantida, gerenciamento e monitoramento, 

manutenção de servidor de internet, com suporte técnico em SLA de até 3 horas ou mais, 

instalação, configuração e manutenção de servidor de dados, com suporte técnico com 

SLA de até 3 horas, até o dia 31/12/2021.  

1.2 - Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:  

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;  

 

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Legislativo Municipal de 

Buritirama/BA, para exercício de 2021, na classificação abaixo:  

mailto:contratacaodireta@cmburitirama.ba.gov.br
mailto:contratacaodireta@cmburitirama.ba.gov.br


 

Praça 09 de Maio, S/N – Centro - Buritirama – Bahia 

CEP 47120-000 – e-mail: cmburitirama@gmail.com 

 
Estado da Bahia 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ. 04.184.054/0001-05 

Unidade: 01.01.000 – Câmara Municipal 

Projeto Atividade: 01.031.1.22.001 – Administração das Ações Legislativas 

Elemento de Despesas: 33.90.39.99 - Outros serviços de pessoa Jurídicas 

Fonte: 00 

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:  

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ 18.700,00 (dezoito mil e 

setecentos reais). Praça 09 de Maio, s/n - Centro, Buritirama-BA - CEP – 47.120-000. 

  

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:  

4.1. A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 

(TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos 

deverão ser encaminhados ao e-mail: contratacaodireta@cmburitirama.ba.gov.br , 

preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE VALOR Nº 001/2021.  

4.1.1. Habilitação Jurídica e Fiscal:  

4.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;  

4.1.1.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de 

eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a 

última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de 

sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será 

apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – MEI;  

4.1.1.3. Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das 

entidades (RG); 

4.1.1.4.  Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

4.1.1.5. Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual; 

4.1.1.6.  Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);  

4.1.1.7. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;  

4.1.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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4.1.1.9. Apresentação de um atestado de capacidade técnica de pessoa jurídica de Direito 

Público ou Privado em nome da licitante, na qual conste a habilitação para desempenho de 

atividades compatíveis com os serviços objeto da licitação. 

4.1.2. Proposta de Preço/Cotação:  

4.1.2.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no 

Anexo II deste Edital.  

4.1.2.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste 

Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.  

4.1.2.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste 

Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.  

5.0 – DO PAGAMENTO:  

5.1. O pagamento será efetuado pelo(a) contratante até o 05 (cinco) dias uteis do mês 

subsequente, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, será 

pago em quatro parcelas.  

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade 

fiscal apresentada durante processo de habilitação;  

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em 

parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato 

superveniente, devidamente justificado.  

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em 

parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.  

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, 

ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.  

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 Buritirama, 31 de agosto de 2021.  

 

___________________________________________ 

Célia Alves Silva 

Diretora da Secretaria 
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