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PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022

EDITAL DE DISPENSA Nº 026/2022

O MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE/SC, inscrito no CNPJ nº 83.102.715/0001-82, com sede

à Rua Paulo Sardagna, nº 797 – Bairro Bela Vista, neste ato representado pelo Prefeito Sr.

DIOGO FERRARI, torna público que está efetuando por Dispensa de licitação a contratação

da empresa FABIANA AVI DA SILVA 86388720978, inscrita no CNPJ nº

34.100.124/0001-60, com sede na Rua Abilio Eleuterio Goncalves, 1728, Gabiroba na cidade

de Rio do Oeste/SC, CEP: 89.180-000, mediante as seguintes razões:

1. DO OBJETO

1.1 A presente dispensa tem por objeto a aquisição de figurinos para grupo de dança que serão

utilizados pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental Fortunato Tarnowski e demais

documentos de suporte a esta Dispensa, conforme justificado na requisição de compras.

2. JUSTIFICATIVA LEGAL

2.1 O presente Processo de DISPENSA, reger-se-á pelas normas da Lei n° 8.666/93, Artigo

24, Inciso II, com suas alterações posteriores.

“Art.24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez;

2.2 Vê-se pelo exposto, que é possível ocorrer a Dispensa quando os preços estão de acordo

com os praticados no mercado, sendo que a empresa vencedora ofertou valores que estão

sendo praticados pelo mercado, conforme documentos em anexo a esta Dispensa, sendo que o
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fornecedor apresentou todos os requisitos necessários à habilitação, comprovando a sua

regularidade fiscal.

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

3.1 Considerando que a pesquisa de preços, fica comprovado que os valores estão de acordo

com os praticados no mercado, o qual foi orçado no menor valor global de R$ 4.780,02

(quatro mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos).

4. DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.

5 DA DOTAÇÃO

5.1 Os recursos oriundos da presente aquisição serão por conta da secretaria de Educação para

o ano de 2022.

6. DA VIGÊNCIA

6.1 A presente DISPENSA terá vigência conforme a garantia fornecida pelo fornecedor, de

acordo com o código de defesa do consumidor, na forma descrita no Termo de Referência.

Rio do Oeste (SC), 21 de julho de 2022.

DIOGO FERRARI

Prefeito
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022

EDITAL DE DISPENSA Nº 026/2022

O Prefeito de Rio do Oeste, o Senhor DIOGO FERRARI, no uso de suas atribuições que lhe

são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações

posteriores, resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório n° 074/2022 - Edital de Dispensa

n° 026/2022 e determinar a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO na forma abaixo:

EMPRESA VENCEDORA

FABIANA AVI DA SILVA 86388720978

CNPJ nº 34.100.124/0001-60

Rua Abilio Eleutério Goncalves, 1728, Gabiroba

Rio do Oeste/SC, CEP: 89.180-000

Objeto: aquisição de figurinos para grupo de dança serão utilizados pelos alunos da Escola de

Ensino Fundamental Fortunato Tarnowski.

Dos valores: R$ 4.780,02 (quatro mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos).

Rio do Oeste/SC,21 de julho de 2022.

DIOGO FERRARI

Prefeito
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ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022

EDITAL DE DISPENSA Nº 026/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DA JUSTIFICATIVA:

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de figurinos para grupo de

dança serão utilizados pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental Fortunato

Tarnowski. Acreditamos que o Dança Catarina proporciona muitas experiências

inovadoras na dança. O uso dos figurinos no concurso de dança da Dança Catarina conta

pontos para o grupo.

1.2 Esses figurinos serão usados no concurso, em apresentações de festivais de dança, mostras

de talentos, apresentações nas escolas das redondezas e nos anos subsequentes serão

usadas em apresentações internas da Escola de Ensino Fundamental Fortunato Tarnowski

e apresentações em festivais de dança e mostras de talentos do município de Rio do Oeste.

1.3 Os figurinos do corpo coreográfico é para uso das alunas no desfile cívico da cidade no

ano de 2022 e nos anos subsequentes. Os atuais figurinos da escola são pequenos para as

alunas, são de manga curta e estão desatualizados.

1.4 A escola já utiliza por anos os mesmos figurinos e as alunas estão muito grandes e os

antigos estão pequenos e curtos, ficando desta forma vulgar para as alunas da escola

estarem usando. O corpo coreográfico tem como objetivo dançar enquanto a fanfarra toca,

interpretar de uma forma compreensível, fazendo um trabalho com apresentações e

aspectos criativos, dificuldades técnicas, musicalidade, formação entre outras

características que compõem o conjunto de um corpo coreográfico.

2 DO OBJETO E VALORES:
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2.1 Possibilitar a apresentação dos trabalhos de dança produzidos pelos grupos de dança

extraclasse, fomentando o surgimento de novas produções artísticas, bem como, incentivar o

aparecimento de novos talentos. Promover o intercâmbio entre alunos de diferentes escolas e

a retomada de vida dos movimentos culturais de nossa cidade. Resgatar, através da dança, os

talentos e o gosto pelo dançar que venham enriquecer a cultura local. Valorizar o trabalho dos

alunos nas aulas de dança e o incentivo para continuar esta modalidade. Incentivar os alunos

através do movimento do corpo, expressões corporais e faciais que possibilitam através da

dança.

Certamente seus anexos. Para a aquisição dos materiais será realizada mediante dispensa de

licitação.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTD. R$ UN. R$ TOTAL

1 21401 CAMISETAS MASCULINAS UN 6 R$ 40,00 R$ 240,00

2 21403 COLETES MASCULINO UN 6 R$ 50,00 R$ 300,00

3 21404 COLLANTES FEMININO UN 6 R$ 60,00 R$ 360,00

4 21405 SAIA UN 6 R$ 52,00 R$ 312,00

5 21406 SAIOTES UN 6 R$ 45,33 R$ 271,98

6 21407 LAÇOS DE CABELO UN 6 R$ 18,00 R$ 108,00

7 21408 LAÇOS DE CINTURA UN 6 R$ 18,00 R$ 108,00

8 21402 CALÇAS MASCULINA UN 6 R$ 45,00 R$ 270,00

9 21410 SAIA FEMININA UN 8 R$ 55,00 R$ 440,00

10 21411 BLUSAS FEMININAS UN 8 R$ 38,00 R$ 304,00

11 21412 SHOSTS FEMININO UN 8 R$ 36,00 R$ 288,00

12 21413 COLAR UN 8 R$ 33,50 R$ 268,00

13 21414 MACAQUINHOS FEMININO UN 14 R$ 53,93 R$ 755,02

14 21415 SAIA CORPO COREOGRAFICO UN 14 R$ 53,93 R$ 755,02

VALOR TOTAL…………… R$ 4.780,02

3 DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

3.1 O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) de acordo com as especificações deste Termo

de Referência nas seguintes condições:
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a) Diretamente no endereço citado na respectiva Ordem de Compra OC;

b) Será considerado o prazo de máximo e/ou vencimento da Ordem de compra – OC, 20

(vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da OC;

c) Deverá ser entregue no horário de expediente do órgão;

d) A forma de fornecimento será imediata e de acordo com a necessidade da Unidade

requisitante.

3.2 Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a entrega dos materiais, a

CONTRATADA deverá apresentar departamento de licitações, em até 03 (três) dias antes da

data de vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogação de prazo, acompanhado de

justificativa devidamente fundamentada com os impeditivos de seu cumprimento.

3.3 O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega deverá ser

encaminhado ao departamento de licitações do Município de Rio do Oeste / SC, ficando a

critério deste bem como apoiado pelo departamento jurídico ou ainda por funcionário

designado à fiscalização, para acolher ou não o requerimento da CONTRATADA.

3.4 Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os bens requisitados tenham

sido entregues, caracterizar-se-á a recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por

conseguinte, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Edital e anexos do

respectivo certame.

3.5 Os materiais serão recebidos da seguinte forma:

3.5.1 PROVISORIAMENTE: assim que forem entregues, para efeito de posterior verificação

da conformidade com as especificações.
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3.5.2 DEFINITIVAMENTE: após verificação da conformidade dos materiais com as referidas

especificações, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do termo

de liquidação da nota fiscal, caso não haja ressalvas.

3.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais fornecidos foram

entregues em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações

fixadas ou incompletas, depois de a CONTRATADA ter sido regularmente notificada, esta

terá o prazo de 03 (três) dias úteis para entregá-los, dentro das referidas especificações ou

completos, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

3.7 O recebimento definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

quanto aos vícios ocultos, ou seja, aqueles só manifestados quando da sua normal utilização

pela Prefeitura, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.8 A aceitação do material é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO, que

será realizada pelo FISCAL, por meio da aposição de sua assinatura e data no carimbo de

“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.

4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor

fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05

(cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

4.1.1 Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido na

legislação vigente.

4.1.2 Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do

fornecedor contratado.
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4.2 Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe

será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção Passará

a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos

mesmos termos do item 3.1.

4.3 Quaisquer pagamentos não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais.

5 PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representam a previsão das

Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

6.1.1 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital;

6.1.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

6.1.3 Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto descrito na forma do Edital,

podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.4 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada, durante a vigência do Contrato ou outro documento equivalente,

compromete-se a:
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7.1.1 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda sua vigência,

informando à Contratada a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

7.1.2 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência do Edital e no Contrato;

7.1.3 Responsabilizar-se pelo perfeito fornecimento do objeto contratado, respondendo civil e

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

8 PENALIDADES

8.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a Administração

poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual,

além daquelas penalidades previstas em lei.

9 DA GARANTIA

9.1 A licitante deverá entregar produtos que estejam dentro do prazo de validade e que

atendam as garantias mínimas exigidas na forma da legislação vigente e código de defesa do

consumidor, devendo a licitante vencedora ser obrigada a prestar qualquer assistência técnica

e/ou bem como, realizar a substituição do objeto por outro que atenda às exigências

editalícias.

9.2 No caso de substituição, a partir do recebimento do novo objeto, será iniciado o prazo de

garantia, de igual tempo, conforme estabelecido nos itens anteriores.

10 DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES
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10.1 Visando a escolha de fornecedor que possa entregar / fornecer produtos com contenham

características que possam atender o descritivo pretendido, o Edital deverá prever que as

licitantes apresentem no mínimo um atestado de comprovação de aptidão para desempenho de

atividade compatível com o objeto da licitação – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, com

carimbo de identificação do assinante, informando e comprovando a licitante já ter fornecido

satisfatoriamente itens idênticos ou similares ao objeto deste processo licitatório;

11 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

11.1 Os recursos orçamentários correrão por conta da Secretaria de educação e Cultura,

através da seguinte dotação orçamentária: Ref: 079. 05.502.2012.01010001, SUB-elemento:

3023.
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ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022

EDITAL DE DISPENSA Nº 026/2022

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

à Rua Paulo Sardagna, nº 797 – Bairro Bela Vista – Rio do Oeste/SC, inscrito no CNPJ nº

83.102.715/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito Sr. DIOGO FERRARI, doravante

denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa FABIANA AVI DA SILVA

86388720978, inscrita no CNPJ nº 34.100.124/0001-60, com sede na Rua Abilio Eleutério

Goncalves, 1728, Gabiroba na cidade de Rio do Oeste/SC, CEP: 89.180-000, doravante

denominado CONTRATADA, celebram o presente contrato mediante as cláusulas e condições

seguintes:

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 O presente documento tem por finalidade auxiliar na aquisição de figurinos para grupo de

dança serão utilizados pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental Fortunato Tarnowski,

de acordo com o descritivo e valores máximos, de acordo com a requisição emitida pelo setor

demandante:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTD. R$ UN. R$ TOTAL

1 21401 CAMISETAS MASCULINAS UN 6 R$ 40,00 R$ 240,00

2 21403 COLETES MASCULINO UN 6 R$ 50,00 R$ 300,00

3 21404 COLLANTES FEMININO UN 6 R$ 60,00 R$ 360,00

4 21405 SAIA UN 6 R$ 52,00 R$ 312,00

5 21406 SAIOTES UN 6 R$ 45,33 R$ 271,98

6 21407 LAÇOS DE CABELO UN 6 R$ 18,00 R$ 108,00

7 21408 LAÇOS DE CINTURA UN 6 R$ 18,00 R$ 108,00

8 21402 CALÇAS MASCULINA UN 6 R$ 45,00 R$ 270,00
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9 21410 SAIA FEMININA UN 8 R$ 55,00 R$ 440,00

10 21411 BLUSAS FEMININAS UN 8 R$ 38,00 R$ 304,00

11 21412 SHOSTS FEMININO UN 8 R$ 36,00 R$ 288,00

12 21413 COLAR UN 8 R$ 33,50 R$ 268,00

13 21414 MACAQUINHOS FEMININO UN 14 R$ 53,93 R$ 755,02

14 21415 SAIA CORPO COREOGRAFICO UN 14 R$ 53,93 R$ 755,02

VALOR TOTAL…………… R$ 4.780,02

1.2 O preço total da referida aquisição é de R$ 4.780,02 (quatro mil, setecentos e oitenta

reais e dois centavos), fixo e irreajustável, já inclusos todos os equipamentos/materiais e

serviços necessários ao fornecimento, ativação e testes do objeto, bem como as despesas com

mão de obra, frete, seguros, materiais, transportes, e quaisquer outros encargos que incidam

sobre a aquisição do bem em questão conforme proposta apresentada pela empresa.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA

2.1 O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o recebimento da

Ordem de Compra, acompanhado da apresentação do documento fiscal, conforme previsto no

item 3 do termo de referência, anexo I do edital.

2.2 A entrega deverá ser realizada de acordo com a conveniência da Administração

Municipal diretamente no endereço citado na Ordem de compra, em horário de expediente.

2.3 O recebimento dar-se-á nos termos do artigo 73 da Lei nº 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste por depósito em

conta corrente ou transferência bancária em nome do fornecedor indicado no documento
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fiscal, em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal.

3.2 O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade da empresa para com

os tributos Municipais, INSS e FGTS, em obediência ao § 3° do artigo 195 da CF, nos termos

da Decisão TCU n° 705/94 – Plenário, item 1 alínea D.

3.3 O vencimento do Documento fiscal dar-se-á somente após a data da entrega do objeto e

não da emissão do mesmo.

3.4 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento

previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos

corrigidos.

3.5 Deverá constar no documento fiscal o número da licitação – Dispensa n° 026/2022 –

Processo Licitatório nº 074/2022.

3.6 O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do pagamento devido ao

CONTRATADO, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas

por descumprimento de cláusulas constantes neste Contrato.

3.7 Não será concedida atualização ou compensação financeira.

3.8 Quaisquer pagamentos não isentará o CONTRATADO das responsabilidades contratuais,

nem implicará na aceitação do material.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Os recursos orçamentários correrão por conta da Secretaria de educação e Cultura, através
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da seguinte dotação orçamentária: Ref: 079. 05.502.2012.01010001, SUB-elemento: 3023.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 Obriga-se o CONTRATANTE a efetuar os pagamentos na forma e prazos estipulados

neste instrumento e no edital que o originou.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo

o período deste Contrato.

6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

CONTRATANTE, atendendo as reclamações, durante todo o período de garantia do objeto

entregue.

6.3 Atender a todas as exigências de que trata o Edital de Dispensa nº 026/2022 – Processo

Licitatório nº 074/2022, bem como as cláusulas do presente contrato.

6.4 Obriga-se o CONTRATADO a fornecer o objeto deste Contrato, de acordo com os prazos

e condições estipuladas na cláusula segunda deste instrumento, bem como, responder

solidariamente com o fabricante, por qualquer falha, ou vício verificado, bem como danos

causados a terceiros em decorrência de defeitos de fabricação.
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6.5 O CONTRATADO responsabilizar-se-á integralmente pelo pagamento das despesas com a

execução total do objeto, pelos encargos sociais (trabalhistas e previdenciários), tributários e

fiscais decorrentes da execução deste Contrato, ou ainda por danos causados diretamente à

Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo seu ou de seus prepostos,

eximindo, desde logo, o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária presente ou

futura proveniente da inobservância dessas obrigações.

6.6 O CONTRATADO deverá substituir, a suas expensas e responsabilidade, na forma da lei,

o veículo caso não esteja de acordo com as especificações.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 O presente contrato terá sua vigência iniciando da data do recebimento do objeto, no

mínimo por 12 (doze) meses até a data da garantia oferecida pelo Contratado e/ou pelo

fabricante, podendo ser prorrogado desde que respeitadas as determinações do artigo 57 da

Lei nº 8.666/93 e suas alterações e respeitadas as condições do presente Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

8.1 Este contrato poderá ser alterado conforme as determinações do artigo 65 da Lei nº

8.666/93 e suas alterações.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

9.1 Em caso de inexecução total ou parcial, atraso na entrega ou qualquer inadimplência,

inclusive não atendimento das determinações da fiscalização, o CONTRATADO estará

sujeito, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades:
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A) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais

haja concorrido.

B) Multa.

B.1) As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitados a 10% (dez

por cento) do valor global contratado:

B.1.1) de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

global do Lance Vencedor, atualizado, quando o CONTRATADO, sem justa causa, deixar de

cumprir a obrigação assumida.

B.1.2) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor global do Lance Vencedor,

atualizado, no caso de não atendimento de determinações da fiscalização da Comissão

Permanente de Licitação.

C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, segundo a natureza e gravidade da falta cometida, por

prazo não superior a 02 (dois) anos.

D) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição, ou até que seja

promovida a reabilitação perante a Autoridade Competente do Município de Rio do Oeste.

9.2 É facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis, nos casos das sanções estabelecidas nas alíneas A, B e C.

9.3 A sanção prevista nas alíneas D do subitem 9.1 é de competência da Autoridade

Competente,facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)

dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua

aplicação.
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9.4 As sanções A, B e C do subitem 9.1 serão aplicadas pela Autoridade Competente do

Município de Rio do Oeste.

9.5 As sanções previstas nas alíneas C e D do subitem 9.1 poderão ser aplicáveis à Contratada

que:

A) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

B) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

C) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em

virtude de atos ilícitos praticados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1 A publicação resumida do presente instrumento na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, caberá a CONTRATANTE, sendo realizado em conformidade

com o que disciplina o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

11.1 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a Lei n° 8.666/93, dos

princípios gerais do direito e demais legislações aplicáveis

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL
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12.1 O presente Contrato vincula-se ao que dispõe o Processo Licitatório n° 074/2022 – Edital

de Dispensa n° 026/2022 e Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da comarca de Rio do Oeste/SC, com renúncia de qualquer outro por

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato.

E, por assim estarem as partes, justas e acordes, assinam o presente instrumento lavrado em

três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Rio do Oeste/SC,21 de julho de 2022.

DIOGO FERRARI
Prefeito

FABIANA AVI DA SILVA 86388720978
CNPJ nº 34.100.124/0001-60

ANEXO III

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022

EDITAL DE DISPENSA Nº 026/2022

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. Informações básicas do ETP

1.1. Trata-se de estudo técnico preliminar visando informar o Processo Administrativo

correspondente às demandas geradas para a condução da futura Aquisição de figurino

para grupos de dança para os alunos da Escola de Ensino Fundamental Fortunato

Tarnowiski.
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1.2. Para a referida aquisição, será necessário que a contratada seja responsável por todos os

acessórios, suprimentos, bem como quaisquer outros elementos necessários para a

confecção do mesmo.

1.3. A presente contratação visa atender a necessidade dos alunos.

2. Descrição da necessidade da contratação

2.1. A presente aquisição se justifica face à necessidade de aquisição de figurino para grupos

de dança da Escola de Ensino Fundamental Fortunato Tarnowiski.

2.2. Assim, com base no histórico e no cenário previsto pelo Município de Rio do Oeste e

nas determinações da Secretaria de Educação e Cultura, será necessário a aquisição de

“figurino para grupos de dança”.

3. Setor Requisitante

3.1. A referida aquisição será necessária para o fornecimento figurino para grupos de dança

da Escola de Ensino Fundamental Fortunato Tarnowiski, o qual será realizado pela

Secretaria de Educação e Cultura.

4. Descrição dos requisitos da contratação

4.1. Visando atender à demanda, é necessária a contratação de empresa especializada na

confecção de figurinos para grupos de dança da da Escola de Ensino Fundamental

Fortunato Tarnowiski.

4.2. A contratada deverá atuar na área da confecção de figurino, bem como seu objeto

contratual deverá ser compatível com a referida contratação. A contratada deverá

apresentar documentos que comprovem qualificação técnica, que serão explicitados no

Termo de Referência.

5. Levantamento de mercado
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5.1. Para o presente termo foi verificado os orçamentos com base nos preços praticados por

vários fornecedores de figurino, conforme documentos anexo a este estudo.

5.2. Para fins de estimativas preliminares de custos e realização da análise de custo total de

propriedade, obteve-se os seguintes valores no documento em anexo a Requisição de

compra.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A solução escolhida e a ser adotada pelo Município de Rio do Oeste é a aquisição do

material descrito na requisição, de acordo com o menor valor apresentado no

levantamento de preços.

6.2. Ressalta-se que não foram identificados requisitos que restrinjam a competitividade de

mercado. Com isso, a solução a ser contratada resume-se à aquisição do objeto na forma

acima descrita.

6.3. O produto deverá ser entregue diretamente no local designado pela Administração

Municipal.

6.4. Todo objeto a ser fornecido deverá atender a referência ou correspondente, desde que

atenda rigorosamente às normas técnicas brasileiras de controle de qualidade e os

móveis deverão atender a fabricação de acordo com o catálogo padrão FNDE.

6.5. O item que não atender as referências exigidas não será aceito, sob pena de rescisão

contratual.

7. Estimativas das quantidades a serem contratadas

7.1. Para o levantamento das quantidades, o critério utilizado foi o da necessidade da

Secretaria de educação.

7.2. Adicionalmente, considerando o cenário indicado pela área requisitante, o setor

solicitante optou-se pela quantidade informada na Requisição de compras, originada da

tabela abaixo:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTD. R$ UN. R$ TOTAL
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1 21401 CAMISETAS MASCULINAS UN 6 R$ 40,00 R$ 240,00

2 21403 COLETES MASCULINO UN 6 R$ 50,00 R$ 300,00

3 21404 COLLANTES FEMININO UN 6 R$ 60,00 R$ 360,00

4 21405 SAIA UN 6 R$ 52,00 R$ 312,00

5 21406 SAIOTES UN 6 R$ 45,33 R$ 271,98

6 21407 LAÇOS DE CABELO UN 6 R$ 18,00 R$ 108,00

7 21408 LAÇOS DE CINTURA UN 6 R$ 18,00 R$ 108,00

8 21402 CALÇAS MASCULINA UN 6 R$ 45,00 R$ 270,00

9 21410 SAIA FEMININA UN 8 R$ 55,00 R$ 440,00

10 21411 BLUSAS FEMININAS UN 8 R$ 38,00 R$ 304,00

11 21412 SHOSTS FEMININO UN 8 R$ 36,00 R$ 288,00

12 21413 COLAR UN 8 R$ 33,50 R$ 268,00

13 21414 MACAQUINHOS FEMININO UN 14 R$ 53,93 R$ 755,02

14 21415 SAIA CORPO COREOGRAFICO UN 14 R$ 53,93 R$ 755,02

VALOR TOTAL…………… R$ 4.780,02

8. Estimativa do valor da contratação

8.1. Os valores, bem como as quantidades estimadas estão dispostos na requisição e termo

de referência, a qual consta em anexo ao referido processo.

9. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

9.1. Em regra, as aquisições/contratações são por item, diante disso, o critério de

aceitabilidade será o menor VALOR GLOBAL.

9.2. As compras/fornecimento do objeto serão imediatas, conforme estimativa de

quantidades mínimas pretendidas pelo setor demandante.

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes

10.1 Para a presente aquisição/contratação não é necessária uma contratação correlata ou

interdependente, porém deverá ser responsável por todos os custos inerentes a entrega /

instalação.
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11. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento

11.1. Os itens pretendidos nesta contratação, bem como seus valores estão previstos na LDO -

Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista a alocação de dotações orçamentárias

do setor solicitante.

12. Resultados pretendidos

12.1. O Município de Rio do Oeste, na forma desta contratação, pretende adquirir o objeto

contendo os valores praticados no mercado, bem como, com qualidade necessária à

perfeita utilização dos futuros Alunos, professores e demais funcionários que

frequentam e utilizam dos equipamentos nas dependências da referida unidade de

educação do Município pelos próximos anos letivos.

12.2. Pretende-se com essa aquisição, a economia, eficácia, eficiência, o melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive

com respeito a impactos ambientais positivos, bem como, a melhoria da qualidade dos

serviços oferecidos à sociedade.

13. Providências a serem adotadas

13.1. A referida entrega do objeto deverá respeitar as adequações físicas necessárias visando

sua perfeita execução no local informado pelo setor responsável.

13.2. O Município de Rio do Oeste deverá fiscalizar a entrega / fornecimento do objeto

pretendido, bem como, indicar responsável para fiscalização.

14. Possíveis impactos ambientais

14.1. Caso a contratação/aquisição cause algum impacto ambiental deverá ser estabelecido no

edital medidas no intuito de mitigar tais impactos ou solicitar dos licitantes documentos

relativos ao IBAMA ou órgão equivalente.

15. Declaração da viabilidade ou não da contratação
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15.1. Diante do enunciado neste documento, esta Administração acha possível a presente

aquisição na modalidade pregão, tendo em vista as condições destacadas.
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