Setor de Licitações e Contratos
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
I - REGÊNCIA LEGAL
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450/2005e, e subsidiariamente,
da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Lei Complementar nº 101, de 04/05/
2000, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011, Decreto Municipal nº 3.198, de 24/01/2013, Decreto Municipal nº 4.707,
de 29/11/2019 e alterações pertinentes.
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
1 - Prefeitura Municipal de Ibirataia
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
3. São participantes os seguintes órgãos:
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
III – MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
Pregão Eletrônico Nº 018/2022
V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
119/2022

VI – FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada: AS QUANTIDADES SÃO ESTIMADAS EM FUNÇÃO DE POSSÍVEL NECESSIDADE , NÃO IMPLICANDO
EM OBRIGAÇÃO DE SEREM SOLICITADAS EM SUA TOTALIDADE .

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço POR LOTE
VIII - OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E
EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SÃO JOÃO 2022, DO MUNICÍPIO
DE IBIRATAIA – BAHIA.
IX – DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS,
DATA: 27/05/2022
HORÁRIO: 18h00min (Horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Vide Edital

Fonte
Vide Edital

XI - PRAZO DE VIGÊNCIA
Até 31 de dezembro de 2022

Projeto/Atividade
Vide Edital

Elemento de despesa
Vide Edital

XII - VALOR DO EDITAL
Gratuito

XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, no Setor de Licitações, na
Prefeitura Municipal de IBIRATAIA, situada na Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP –
45.580-000, no Setor de Licitações, fone (73) 3537-2125.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: NILTON NOVAES SILVA JÚNIOR
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº. 104 de 01/02/2022.
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Setor de Licitações e Contratos
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 018/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 119/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
PREÂMBULO
O Município de Ibirataia, por intermédio da Solicitação de Despesa da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, deferida e encaminhada pela Prefeita, a Exma. Sra. Ana Cléia dos Santos Leal e
mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 114/2022, publicada no Diário Oficial do Município,
no dia 01/02/2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço POR LOTE,
execução indireta, sob regime de preço unitário, visando selecionar propostas objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E
EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SÃO JOÃO 2022, DO
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – BAHIA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O
procedimento licitatório observará as disposições do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar
n.º 123, 14/12/2006, Lei Complementar nº 101, de 04/05/ 2000, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011, Decreto
Municipal nº 3.198, de 24/01/2013, Decreto Municipal nº 4.707, de 29/11/2019 e alterações pertinentes.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 31/05/2022
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br
1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
ATENDER AO SÃO JOÃO 2022, DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – BAHIA.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações e as
especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
DOCUMENTOS ANEXOS:
Compõem este Edital os Anexos:
ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
ANEXO 03 - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR
ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
ANEXO 08- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP
ANEXO 09 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
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ANEXO 10 - DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO 11 - TERMO DE MINUTA DE CONTRATO;
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão,
na Forma Eletrônica (licitações) da plataforma eletrônica Compras BR.
2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Ibirataia/Ba, denominado
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”
constante da página eletrônica da plataforma eletrônica Compras BR (www.comprasbr.com.br).
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas
no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela
exigida para respectivo cadastramento junto à Compras BR.
4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de
suspensão no âmbito da administração municipal.
4.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Compras BR,
até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
4.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido junto á Compras BR no portal
(www.comprasbr.com.br), onde o licitante terá todas as informações para se cadastrar e receber seu Login e
senha de acesso.
4.7. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e
modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos
do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 10.024/19.
4.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo
08 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento no sistema Bolsa de Licitações e Leilões, informar
no campo próprio da ficha técnica de cadastro da Licitante, o seu regime de tributação para fazer valer o direito
de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
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5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas
na legislação.
Credenciamento no Sistema Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões:
5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto no item 4.6, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Compras
BR, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.comprasbr.com.br.
5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de
empresas associadas à COMPRASBR, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da COMPRASBR.
5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a COMPRASBR a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
Participação:
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5.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e
horário limite estabelecido.
5.8.1. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, antes do término
da fase competitiva do pregão. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação
da proposta.
5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
5.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones:
(67) 3303-2730 | (67) 3303-2702, Compras BR ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.
Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances:
5.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma
eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade
das propostas.
5.11.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.11.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.11.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
5.11.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
5.11.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
5.11.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.11.7. Quando os valores referenciais estiverem estabelecidos no Termo de Referência, as propostas não
deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital (referente ao valor unitário de cada item),
podendo ser desclassificadas a critério do pregoeiro.
5.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.13. O lance deverá ser ofertado pelo menor preço POR LOTE.
5.13.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.
5.13.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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5.13.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.13.5. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou
situação semelhante, durante a disputa de lances, não é possível corrigir lances de proposta.
5.13.6. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
5.13.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo).
5.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.
5.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
5.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
5.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
Desconexão do sistema na etapa de lances:
5.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma
Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do
fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação, divulgando data e hora da reabertura da
sessão.
Do encerramento dos lances:
5.22. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
5.23. Após o encerramento dos lances, automaticamente o sistema informará qual licitante foi à arrematadora
dos itens, a partir daí a licitante vencedora deverá anexar na plataforma eletrônica proposta de preço
realinhada e os documentos complementares pós disputa (caso especificado no Anexo 2), em até 02 (duas)
horas após o término do Certame.
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5.24. Posteriormente, os documentos de habilitação como: Declarações, atestados e outros que não sejam
possível analisar a sua autenticidade em sites oficiais, deverão ser entregues em originais ou em cópias
autenticadas por cartório ou pelos membros da comissão de licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preço corrigida, para o Setor
de Licitações localizado na Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia
- Bahia, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura Municipal de
Ibirataia, o número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
5.25. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos acima
poderá resultar na inabilitação da empresa arrematadora pelo pregoeiro, que dará continuidade ao certame
convocando via sistema eletrônico do Compras BR às demais licitantes por ordem de classificação.
5.26. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e
a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante
para que seja obtido preço melhor.
5.27. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e
valor estimado para a contratação.
5.28. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o
objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
5.29. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema
aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar
um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.
6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2. O licitante deverá informar no sistema os valores para cada item, afim de participar da fase de Disputa.
Caso arremate o item, deverá encaminhar para a prefeitura na forma impressa a proposta de preços de forma
detalhada, descrevendo o produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de
garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, cataloga (se houver), sob
pena de desclassificação de sua proposta.
6.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
6.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa esse regime dos dados cadastrais da empresa, por
isso é importante que essa informação esteja atualizada por parte do licitante sob pena do licitante enquadrado
nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a
Lei Complementar 123/2006.
6.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, antes do término
da fase competitiva do pregão. Decreto 10.024/2019 art. 30 parágrafo 5º.
7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
7.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es)
oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição
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Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado no item 5.23, deste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas
virtuais;
c) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que
possibilitem a sua completa avaliação;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
e) A licitante deverá apresentar para o lote 04 um sistema de som compatível com o rider técnico de cada
atração contratada pelo município assumindo o risco de ser punido, assim a licitante terá de anexar uma
declaração de comprometimento de qualidade técnica onde terá total responsabilidade de atendimento de
qualidade técnica; a mesma deverá ser anexada junto com a proposta de preço no sistema.
7.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço
indicado no Anexo 01.
7.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor Lance POR
LOTE.
7.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao
produto até sua entrega no local fixado por este Edital.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Negociação da proposta
8.1. Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço POR LOTE, observado o prazo para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais
condições definidas neste Edital. A adjudicação por menor preço POR LOTE se deve ao fato de todos os
serviços relacionados ao serviço estarem intrinsecamente relacionados. A execução dos serviços por mais de
uma empresa acarretaria elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os
projetos e, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para a Prefeitura Municipal.
8.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
§ 1º. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
Julgamento da proposta
8.3. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 8.2., o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação no edital.
§ 1º A Licitante vencedora deverá observar os prazos estipulados no art. 5.23, para que o Pregoeiro possa dá
prosseguimento a fase de habilitação.
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Atendimento ao disposto Lei Complementar nº 123/2006
8.4. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os
seguintes procedimentos:
8.4.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor
lance, será procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico,
via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação,
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.4.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para
que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto
na alínea “a”.
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea
“a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.4.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.4.1, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.
8.5. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se
for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
8.7. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro,
o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de
preferência, conforme regulamento.
8.8. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art.
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
a) no país;
b) por empresas brasileiras;
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
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8.10. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
8.11. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar
com a licitante para que seja obtido melhor preço.
Da aceitabilidade da proposta vencedora
8.12. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital.
8.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.13.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços por itens ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.
8.13.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.13.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.13.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no
prazo de vinte até vinte e quatro horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.13.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.13.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade.
8.16. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
8.17. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
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sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
8.21. No final da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
9. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02.
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
10.2. Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá
impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
10.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da
impugnação.
10.4. Ao final da sessão pública eletrônica, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas
razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde
logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
10.4.1. Assim que a o Pregoeiro Habilitar a empresa arrematadora do pregão, o sistema eletrônico habilitará
o campo para que as proponentes interessadas manifestem eletronicamente o seu recurso. Está fase é aberta
e fechada automaticamente pelo sistema eletrônico do pregão, ficando aberta por 15 minutos.
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.9.As Impugnações e/ou Recursos deverão seguir da seguinte maneira:
a) A licitante deverá inserir as impugnações e/ou recursos em campo específico no sistema eletrônico da
plataforma www.comprasbr.com.br;
b)em seguida as impugnações e/ou Recursos deverão ser enviados em duas vias originais e de igual teor para
a prefeitura municipal, aos cuidados do Setor de Licitações localizado na Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova
Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia, para que possa ser protocolado pelo setor competente.
Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões e a assinatura do representante
legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este documento original, deverá ser enviada também
uma cópia para o e-mail: licitação@ibirataia.ba.gov.brpara que seja possível a publicação on-line das razões
da impugnação e/ou recurso interposto e a decisão cabida a estes.
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11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou
em outros que o complementem, as seguintes multas:
I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela
Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação.
III. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do serviço do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
IV. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos,
a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
VI. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
VII. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou
judicial.
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa

07.01.000

2.019

3.3.9.0.39.00
4.4.9.0.52.00

Fonte

0.1.00 / 0.2.42 / 9.2.24 / 0.2.10

3.3.9.0.30.00
12.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista
para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Ibirataia
pela Lei Orçamentária Anual.
13. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
13.2. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser
rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e
aceitação do (s) produto (s) constantes do anexo 1 deste edital, e deverá ser substituído pelo fornecedor, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa
de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.
14. PAGAMENTO
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14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
14.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
14.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos
requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
14.4. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisão do contrato.
14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
14.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
14.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pelo contratado.
14.8. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios
que lhes são inerentes.
14.9. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
14.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de
Ibirataia revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Administração Pública poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
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das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
15.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
15.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do
Município.
15.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
15.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
15.10. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo
fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da
prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
15.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Ibirataia/BA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08:00 às 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Ibirataia/BA, para melhores esclarecimentos.
15.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da
licitação e não será devolvida ao proponente.
15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
15.15.Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
15.16. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato,
na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.
15.17. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas mesmas
condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o
Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94.
Ibirataia - BA, 17 de maio de 2022.
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________________________
Ana Cléia dos Santos Leal
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO1
TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL
A Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, após autuar sob o n° 119/2022, o
processo Administrativo, referente ao Pregão Eletrônico n° 018/2022, autorizado pela Prefeita Municipal,
a Exma. Sra. Ana Cléia dos Santos Leal, solicitando a contratação/aquisição descrita na Planilha abaixo
(Planilha Descritiva e Estimada), vem através deste Termo de Referência, criar condições favoráveis para
executar tal contratação.
1. OBJETO:
1.1. O presente Pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO
DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARA ATENDER AO SÃO JOÃO 2022, DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – BAHIA, constante no termo
de referência, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio em conformidade com as
atividades profissionais, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de
Referência.
2. JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA
I. Considerando que os serviços pretendidos pela a administração se faz necessário para cumprirmos com
os trabalhos designados a cada setor, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deste
município, solicitou a Prefeita, a autorização para instauração do processo administrativo, visando tal
contratação e a elaboração deste Termo para justificar a real necessidade da despesa. A contratação é
necessária para que possamos realizar os tradicionais festejos juninos do município de Ibirataia/BA.
II. A aquisição deste objeto justifica-se pela necessidade dos serviços realizados pelo município, e
atividades desenvolvidas nos programas e ações da Secretaria solicitante. Tais serviços são indispensáveis
para manter a regularidade e garantir a continuidade das atividades administrativas que são
desempenhadas pelo Município de Ibirataia, e que sem a contração dos mesmos poderá ocorrer prejuízos
para a Administração Pública.
III. A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo
em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados. O
fato é amplamente difundido na Doutrina, onde se cita o insigne doutrinador Marçal Justen Filho,
discorrendo acerca do tema:
“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência
da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas
permanentes, cujo atendimento não exaure prestação
semelhante no futuro. ”
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VII. Desta forma a contratação de empresa visando a prestação de serviços na produção, planejamento,
organização, coordenação, execução e avaliação geral com apresentação de relatório final dos festejos
juninos que será realizado pelo município de Ibirataia constante no termo de referência, com a viabilização
de infraestrutura e fornecimento de apoio em conformidade com as atividades profissionais, se faz
necessário evitando assim a paralisação dos serviços que possam causar prejuízos de ordem econômico
e administrativo para a Gestão Pública.
II. Da Apresentação: Considerando que a contratação destes serviços para os Festejos de São João, São
Pedro e Santo Antônio, que acontecerá nos meses de junho/julho de 2022 no município de Ibirataia, se
faz necessária, pois sem tal contratação a realização do evento se torna impossível. No município de
Ibirataia sempre foi cultivada a tradição dos festejos juninos. A festa de caráter bem popular e com as
peculiaridades de um folguedo do interior da Bahia, envolvia toda a população e trazia visitantes das
redondezas para apreciar as brincadeiras tradicionais, a queima de fogos de artifício, os casamentos
matutos, as diversões e gastronomias na beira das incontáveis fogueiras.
Será realizada na Praça do Sete de setembro, onde teremos uma ornamentação fazendo menção a uma
VILA JUNINA. A proposta de criação de uma vila junina abarcará a beleza da cultura e da arte, da economia
e do turismo, da tradição e da memória do povo de Ibirataia, proporcionando a população momentos de
lazer e entretenimento, resgatando a história e cultura do nosso povo.
A criação da vila junina será na Praça Sete de Setembro, área com possibilidade para abrigar mais de 30
mil pessoas. Na vila serão montadas barracas tradicionais para os munícipes venderem iguarias típicas da
cidade e da época, artistas e artesão exporem e venderem seus produtos, grupos artísticos de escolas e
comunidade terão amplo espaço para apresentações, blocos de rua e brincadeiras tradicionais utilizarão o
espaço e haverá programação para pessoas de todas as idades.
A vila junina será confeccionada com produtos renováveis da flora local, como cipós, palhas de coqueiros,
madeiras mortas, fibras e terá suas paredes com barro e toda a vila será ornamentada com materiais que
remetem ao passado do município em suas festas históricas.
Será feita larga divulgação dos resgates dos festejos e pretende-se atrair um número superior a 10.000
visitantes nos três dias de festas. A comunidade, como é de costume, será convidada para ser protagonista
da festa, participando desde a concepção do evento até a sua conclusão.
O evento acontecerá no mês de junho e terá em sua programação shows de grupos tradicionais de forró
pé de serra, grupos de quadrilhas, casamento matuto, blocos de rua, brincadeiras juninas, exposição e
venda de produtos da terra, cobertura audiovisual, visita aos bairros, etc.
As festas juninas na Bahia respondem por um alto volume da renda do estado. Gera fontes de trabalho e
renda, atrai turistas, dá destaque aos municípios baianos, contempla a cultura e a história do povo baiano.
O município de Ibirataia, assim como os demais municípios nordestinos, tem a necessidade de realizar
este evento que representa a manifestação da alegria do povo. É a festa de todas as classes, sem distinguir
ou excluir.
Também é vetor de melhora na qualidade de vida do nosso povo, que verá novas perspectivas de
valorização de sua identidade, maiores possibilidades de trabalho e renda, o artesanato local. O período
junino é o mais importante momento festivo de quase todas as cidades baianas. É a festa que atende a
toda a comunidade, independente de qual classe social cada um ocupa. É uma festa para todos, sem
distinção.
No domínio do turismo, por estar situada próxima às cidades de Ipiaú, Jitaúna, Jequié, Gandu, Ubatã, a
cidade de Ibirataia tem grande potencial para a recepção de turistas e o aumento gradativo do número
de visitantes por ano. Vale ressaltar que a Festa de São João, que acontece todos os anos, é um importante
vetor de turismo para Ibirataia, chegando a registrar a presença de mais de 15.000 pessoas de outras
localidades.
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Dando sequência temos as festas menores como São Pedro e Santo Antônio nos Distritos de Tesourinha
e Algodão, que tradicionalmente ocorrem todos os anos.
Com a realização do projeto também será muito superior o número de produtos de confecção local e o
número de transações comerciais em todos os setores.
A maior justificativa é o resgate da autoestima de nossos munícipes, um povo animado, festeiro, alegre e
que tem predileção por festas de pequeno porte, porém organizadas e limpas.
3. JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO COMO BENS/SERVIÇOS COMUNS
3.1. O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o
parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando
for possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no
mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no
instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse
público.
3.2. Registre-se que as especificações foram elaboradas com a atenção necessária para não prejudicar a
competição entre os licitantes no certame.
3.3. A licitação pertinente, dessa forma, será realizada por meio da modalidade de licitação Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço GLOBAL, na forma prevista no artigo 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93.
4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO EM LOTE/GRUPO.
4.1. A licitação para a contratação de que trata o objeto deste termo de referência, em lote, nos moldes
em que se encontra, permite à Administração uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que
os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
4.2. Dessa forma, os itens foram agrupados em lote por familiaridade por terem grande similaridade nas
características e especificações, cuja execução em conjunto trará significativa redução de preço,
comparando-se com a realização dos serviços em separado, por fornecedores diferentes.
4.3. A contratação foi agrupada para permitir maior adesão e competitividade ao certame pelo mercado
fornecedor, em razão da quantidade de serviço em cada item, ampliando o interesse do mercado,
evitandose assim a necessidade de iniciar nova licitação para o atendimento da demanda em questão.
4.4. Além disso, essa contratação em lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar a descontinuidade da padronização,
bem assim em dificuldades técnicas e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a
finalidade de formar um todo unitário.
4.5. Portanto, certamente esta forma de contratação trará preços mais vantajosos para a Administração.
5. JUSTIFICATIVA DOS ELEMENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS.
5.1. Os elementos técnicos descritos neste termo de referência e seus anexos são os mínimos necessários
para assegurar que a aquisição se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de
qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.
5.2. A contratação de empresa para fornecimento do objeto se faz necessário, ao Município de Ibirataia
para manutenção das desta administração, a fim de cumprirmos com os trabalhos designados a este
Setor.
5.3. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito
no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.
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6. Especificação Detalhada, Quantidades e Preço Referencial:
I - As quantidades foram levantadas de acordo as necessidades da(s) secretaria(s) solicitante(s), através
da(s) Solicitação(ões) de Despesa(s) encaminhadas ao Setor de Licitação
LOTE 01 – ESTRUTURA METALICA
ITEM

1

MATERIAL

GRADIL

2

TOLDO
10,00x10,00m

3

TENDA
4,00X4,00m

4

TENDA
5,00X5,00m

5

TOLDO
6,00X6,00m

6

STAND BÁSICO

ESPECIFICAÇÕES

UND

Alambrados estruturados em ferro com
1,20 m de altura X 2,00 DE comprimento METRO
para contenção de público no house mix, LINEAR /
torres de delays, geradores, portarias e
DIA
outros lugares onde o público tem
acesso restrito.
Toldo 10x10 com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés de
sustentação em tubos galvanizado,
constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e
escoamento de água. Altura de 3,00
metros em seus pés de sustentação
lateral, com alongamento que permite
chegar à altura máxima de 4,5 m.
Tenda 4x4m com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés de
sustentação em tubos galvanizado,
constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e
escoamento de água. Altura de 3,00
metros em seus pés de sustentação
lateral.
Tenda 5x5m com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés de
sustentação em tubos galvanizado,
constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e
escoamento de água. Altura de 3,00
metros em seus pés de sustentação
lateral.
Toldo 6x6m com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés de
sustentação em tubos galvanizado,
constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e
escoamento de água. Altura de 3,00
metros em seus pés de sustentação
lateral. Com aterramento.
Montagem
estrutura
básica
para
estandes, compostos de piso acarpetado,
divisórias em painéis TS dupla face
brancos acoplados em montantes e
travessas de alumínio com pé direito de
2,20m, testeira de identificação e
instalações elétricas, portarias, grides,
banners, totens, etc. Com aterramento.

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL R$

400

40,06

16.024,00

UND/
DIÁRIA

4

DIÁRIA

60

DIÁRIA

20

456,00

9.120,00

DIÁRIA

20

556,66

11.133,20

M²
DIARIO

340

196,00

2.633,33

10.533,32

335,40

20.124,00

66.640,00
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7

FECHAMENTO

8

PALCO
(GRANDE
PORTE)

9

HOUSE MIX

10

ELEVADOS

Fechamentos estruturados em ferro
metalon na altura de 2 metros fechados METRO
em chapa 18 e corrugados na cor prata, LINEAR /
apoios de sustentação em 45 graus (mão
DIA
francesa) para apoio e fixação. Com
aterramento.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO em
box tuss duro aluminio na P-38
de
16X12m Palco coberto com estrutura
duas águas, lona blackout, proteção UV,
ante mofo, tecido de poliéster com PVC
cinza. Cobertura em estrutura espacial
de alumínio estrutural tipo Box truss com
16 de largura e 12 de profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica
tubular
treliçado,
altura
ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura
do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a
0.35 metros, 16 metros de largura x 12
metros de profundidade, parapeito
tubular a 1,10 metros do piso com 3 DIÁRIA
linhas de apoio, escada de acesso com
1,30 de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença um
do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto ou
cinza. Todo o palco e cobertura devem
ser instalados com cabo de aço de
segurança e os mesmos envelopados
com cantonetes de polietileno do chão
até a altura de 2m. Com aterramento
nos 4 pontos das extremidades e
estanhamento com cabo de aço e ou
tanque de água de 1.000 lts.
HOUSEMIX: medindo 5m de largura x
4m de profundidade, estruturada em
alumínio Box truss com piso em dois
níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do
chão para o sistema de som e outro a 1 DIÁRIA
metro do chão para o sistema de luz e
canhões, coberto por lona na cor cinza
em formato circular ou igual ao palco
duas águas. Com aterramento.
Estrutura tubular de 2,00 X 4,00 metros,
entre 30cm e 1,5m de altura, com lona
anti chama com guarda corpo. Com
aterramento.

DIÁRIA

240

44,33

4

16.466,66

4

2.933,33

16

833,33

10.639,20

65.866,64

11.733,32

13.333,28
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11

BACK STAGE

12

AREA PARA
CONVIDADOS

AREA DE RECUO PARA EQUIPAMENTOS
NA TROCA DE ATRAÇÕES BACK STAGE
em box tuss duro aluminio na P-38 de
5,00X12,00, coberto com estrutura duas
águas, lona blackout, proteção UV, ante
mofo, tecido de poliéster com PVC cinza.
Cobertura em estrutura espacial de
alumínio estrutural tipo Box truss com 05
de largura e 12 de
profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica
tubular
treliçado,
altura
ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura
do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a
0.35 metros, 5,00 metros de largura x 12
metros de profundidade, parapeito
tubular a 1,10 metros do piso com 3
linhas de apoio, escada de acesso com
1,30 de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença um
do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto ou
cinza. Com aterramento.
PARA AREA DE CONVIDADOS BACK
STAGE em box tuss duro aluminio na P38 de5,00X12,00, coberto com estrutura
duas águas, lona blackout, proteção UV,
ante mofo, tecido de poliéster com PVC
cinza. Cobertura em estrutura espacial
de alumínio estrutural tipo Box truss com
05 de largura e 12 de profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica
tubular
treliçado,
altura
ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura
do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a
0.35 metros, 5,00 metros de largura x 12
metros de profundidade, parapeito
tubular a 1,10 metros do piso com 3
linhas de apoio, escada de acesso com
1,30 de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença um
do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto ou
cinza. Com aterramento.

DIÁRIA

4

6.300,00

25.200,00

DIÁRIA

4

6.300,00

25.200,00

13

PISO PVC TIPO
EASY-FLOOR

Piso de PVC,com 0,10cm de altura, ante
derrapante,
totalmente
higienoco,
apropriado para revestimento de: palco,
camarotes, passarelas, praticaveis, o
unico revestimento aprovado pelo Corpo
de
Bombeiro
Miliar,
equipamento
substitue o carpete.

M² /
DIARIO

800

38,33

30.664,00

14

ESTRUTURA DE Estrutura em aluminio padrão 30 cem, ou
P-30 e P-50 EM 50 cm para montagem de estruturas,
BOX TRUSS
portarias, grides, banners, totens, etc

METRO
LINEAR/
DIA

400

89,33

35.732,00
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15

PALCO DE
MÉDIO PORTE

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO:
12,00X10,00m
Palco
coberto
com
estrutura duas águas, lona blackout,
proteção UV, ante mofo, tecido de
poliéster com PVC cinza. Cobertura em
estrutura espacial de alumínio estrutural
tipo Box truss com 12 de largura e 10 de
profundidade. Montado sobre base de
estrutura metálica tubular treliçado,
altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de
altura do chão, sapatas de ajuste fino de
0,01 a 0.35 metros, 12 metros de largura
x 10 metros de profundidade, parapeito
tubular a 1,10 metros do piso com 3
linhas de apoio, escada de acesso com
1,30 de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença um
do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto ou
cinza. Todo o palco e cobertura devem
ser instalados com cabo de aço de
segurança e os mesmos envelopados
com cantonetes de polietileno do chão
até a altura de 2m. Com aterramento
nos 4 pontos das extremidades e
estanhamento com cabo de aço e ou
tanque de água de 1.000 lts.

DIARIA

02

7.000,00

14.000,00

R$
365.742,96

VALOR TOTAL DO LOTE

LOTE 02 – GERADOR

ITEM

MATERIAL

UND

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL R$

UND/
DIÁRIA

12

8.000,00

96.000,00

ESPECIFICAÇÕES
1

GERADOR DE
260 KVA’s

Grupo Gerador de 260 KVA’s, trifásico,
380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m de
distância, chave reversora, 04 cabos de 95
mm com 25 metros cada.

R$
96.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE

LOTE 03 – BANHEIRO QUIMICO
ITEM

MATERIAL

UND

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL R$

ESPECIFICAÇÕES
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1

CONTAINERS

2

BANHEIRO
QUÍMICO

Banheiro, revestimento interno de PVC,
piso em compensado naval revestido com
piso vinílico antiderrapante cinza, com 1
porta frontal e 2 basculantes 0,40 x
0,40m laterais, 7 vasos sanitários, 1 SERVIÇO
mictório, 2 lavatório, instalação elétrica
com 2 tomadas duplas e 1 tomada com
interruptor, 1 tomada industrial 2p+t
32A, 2 plafons. Medidas 6,00 X 2,40 X
2,60 m,instalado no local do evento. Com
aterramento.
Banheiros Químicos: Os banheiros de
modelo standard deverão ser fabricados
em polietileno de alta densidade,
resistente
e
totalmente
lavável,
compostos de caixa de dejetos com
assento, teto translúcido, inclinado, com
cavaletes para impedir a entrada da
chuva, suporte de papel higiênico, ponto
de luz no teto, trava interna, porta com
180 graus de abertura, com mola interna
de alta resistência que a mantenha
UND/
fechada; piso anti-derrapante, espaço
DIÁRIA
interno mínimo de 2,40 metros cúbicos,
identificação
(masculino/feminino/deficien-te físico e
livre/ocupado, ponto de ventilação, além
de pessoal necessário a execução
(manutenção e limpeza) deste serviço
com reposição de peças eventualmente
danificadas durante todo o evento.
Masculino e Feminino: a porta de entrada
deverá ter largura mínima de 50 cm e
abertura de 180 graus.

2

20.766,66

41.533,32

80

316,66

25.332,80

R$
66.866,12

VALOR TOTAL DO LOTE

LOTE 04 – SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
ITEM

MATERIAL

1

SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO –
GRANDE PORTE

ESPECIFICAÇÕES
Kit de Iluminação grande
contendo:
90
lâmpadas
PAR 64 de 1000 watts, gelatinas
rosco ou lee, 50 pontos de luz
set light de 1000 watts, 24
moving head 575 spot (DTS,
GIOTO, MARTIN, robe ou
equivalente), 48 canais de Rack
de iluminação, 02 máquinas de
fumaça, 02 canhões seguidor,
cabeamento completo.
Com
aterramento.

UND

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL
R$

DIÁRIA

4

17.000,00

68.000,00
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2

RIDER TÉCNIO
DE SOM- GRANDE
PORTE (ATÉ
20.000 PESSOAS)

3

RIDER TÉCNIO
DE SOM- MÉDIO
PORTE (ATÉ
5.000 PESSOAS)

4

SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE

5

PAINEIS
PUBLICITÁRIOS

Sistema de P.A. Line Array
Stereo com 32 caixas de
projeção de médio e curto
alcance,
V
- Dosc / Nexo / DAS / EAW /
Meyer/ JBL / Adamsom / Norton
/ FZ Áudio ou equivalentes em
qualidade e reconhecimento
nacional.
Sistema de P.A. Line Array
Stereo com 16 caixas de
projeção de médio e curto
alcance,
V
- Dosc / Nexo / DAS / EAW /
Meyer/ JBL / Adamsom / Norton
/ FZ Áudio ou equivalentes em
qualidade e reconhecimento
nacional.
Kit
de
Iluminação
médio
contendo: 48 lâmpadas PAR 64
de 1000 watts, gelatinas rosco
ou lee, 26 pontos de luz set light
de 1000 watts, 36 canais de
Rack de iluminação, 01 mesa
dimerizada, 12 moving head
575
spot
(DTS,
GIOTO,
MARTIN, Robe ou equivalente),
16 lâmpadas de ACL, 02
máquinas
de
fumaça,
cabeamento completo.
PAINEL DE LED, do tipo Indoor,
P 3.9 a P 8mm, medindo 24m²
Com aterramento.

UND/
DIÁRIA

4

23.666,66

94.666,64

DIÁRIA

2

7.166,66

14.333,32

DIÁRIA

2

6.000,00

12.000,00

m²/DIÁRIO

96

533,33

51.199,68
R$
240.199,64

VALOR TOTAL DO LOTE

LOTE 05 – PRODUÇÃO
ITEM

MATERIAL

UND

QTD.

SERVIÇO

1

V. UNIT.

ESPECIFICAÇÕES

1

PROJETOS/
SEGURANÇA
CONTRA
INCÊNDIO

Elaboração
de
projetos
de
execução de grandes eventos,
incluindo
planejamento,
coordenação e aprovação do
Corpo de Bombeiros CAT sendo
o mesmo apresentado junto a
documentação de habilitação

14.000,00

V.
TOTAL
R$

14.000,
00
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2

BRIGADISTA

3

EXTINTOR DE
INCÊNDIO

4

ORDENADOR DE
PÚBLICO/
SEGURANÇA
DESARMADA
NOTURNO/APOIO

5

PRODUTOR

6

COORDENADOR
GERAL

7

TÉCNICO DE SOM

8

TÉCNICO DE LUZ

Profissional com curso completo
de
formação
de
brigadista
licenciado
pelo
Corpo
de
Bombeiros, apto a detectar riscos
de incêndio ou qualquer outro
acidente, bem como promover
medidas de segurança no local do
evento, e assumir o controle das
situações de emergência até a
chegada do Corpo de Bombeiros.
Locação
de
Extintores
de
Incêndio de Pó Químico dos tipos
BC ou ABC de acordo com a
demanda do Plano de Combate a
Incêndio
Elaborado
pela
CONTRATADA, com suporte e
placas de sinalização.
Apoio Profissional habilitado a
efetuar atividades relacionadas
aos
serviços
de
segurança
desarmada
noturna,
uniformizado e com registro na
Secretaria de Segurança Pública
ou
órgão
equivalente.
Devidamente uniformizados
Profissional para realizar serviços
de produção durante pré, trans e
pós de cada evento.
Profissional
para
assessoria
completa
ao
evento;
administração dos contratos a
serem executados; apoio para
montagem e desmontagem dos
serviços;
levantamento
referentes
aos
serviços
terceirizados
necessários
e
orientação na execução da mão
de obra para acompanhar todo
trabalho a ser executado e
solucionar os problemas quando
necessário,
com
experiência
comprovada no planejamento e
organização de grandes eventos,
controlar
horários,
resolver
imprevistos e corrigir situações
adversas, de forma a garantir o
perfeito desenvolvimento das
atividades.
Esse
profissional
deverá acompanhar de forma
presencial
todo
o
evento,
inclusive em sua fase de
planejamento,
sempre
que
solicitado pela CONTRATANTE.
Profissional
responsável
pela
operação dos equipamentos de
som.
Profissional especializado para
operar sistema de luz profissional

DIÁRIA

80

376,66

30.132,
80

DIÁRIA

40

96,33

3.853,2
0

DIÁRIA

100

410,00

41.000,
00

DIÁRIA

6

1.400,00

8.400,0
0

DIÁRIA

8

1.933,33

15.466,
64

DIÁRIA

5

533,33

2.666,6
5

DIÁRIA

5

533,33

2.666,6
5
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9

SERVIÇO DE
CARREGADORES

10

COORDENADOR
DE CAMARIM

11

SERVIÇOS DE
BUFFET PARA
CAMARINS

Serviço de carga e descarga,
movimentação e carregamento
de equipamentos e produtos nas
instalações dos eventos.
Disponibilização de Profissional
Capacitado para realização de
serviço de apoio logístico à
execução dos serviços de Buffet.
Atendimento para 01 camarim,
com média de 22 pessoas por dia
de evento
Kit lanche tipo 01: 01 suco de
caixinha, uma fruta, 01 sanduiche
de queijo frio, 01 barra de cereais
ou chocolate; Acondicionado em
embalagem
apropriada
para
manter a qualidade dos produtos
e em temperatura ideal para
consumo humano.
Mesa tipo bistrô com tampo
redondo ou quadrado. Altura
média de 1,20m e 03 banquetas.
Mesa de centro com altura média
de 40cm cromada com tampo de
vidro e 03 cadeiras.
Mesa de Buffet redonda em
madeira para exposição de
alimentação.

DIÁRIA

30

243,33

7.299,9
0

DIÁRIA

5

566,66

2.833,3
0

M² /
DIARIO

16

4.093,33

65.493,
28

UNIDADE

800

49,33

39.464,
00

DIÁRIA

12

116,00

1.392,0
0

DIÁRIA

12

135,33

1.623,9
6

DIÁRIA

12

110,00

1.320,0
0

5,33

53,30

165,00

660,00

12

KIT LANCHE
TIPO 01

13

MESA DE BISTRÔ

14

MESA DE CENTRO

15

MESA DE BUFFET

16

MESA PLÁSTICA

Mesas quadradas plásticas em
PVC na cor branca.

DIÁRIA

10

17

MICROONDAS

Microondas de 30l para utensilios
de alimentação.

DIÁRIA

4

18

PRANCHÕES

DIÁRIA

12

99,66

1.195,9
2

19

SOFÁ DE 02
LUGARES

Pranchões de compensado de
1,10m de diametro para mesas.
Sofá de dois lugares,
acabamento em couro ou
courino, na cor branca ou preta.

DIÁRIA

6

236,00

1.416,0
0

20

ESPELHO

UND

12

21

CADEIRA
PLÁSTICA

UND

22

CAIXA TÉRMICA

23

FRIGOBAR

24

PUFF

25

TAPETES

Espelho para corpo inteiro.
Cadeiras plásticas com apoio de
braços em PVC na cor branca.
Caixa Térmica para conservação
de alimentos.
Refrigerador com capacidade de
armazenamento
de
135
litros.
Puffe de um lugar com metragem
média de 50x50cm em courino
branco ou preto.
Tapetes para decoração
hambiente de 2m quadros.

de

103,33

1.239,9
6

100

3,93

393,00

UND

12

106,66

1.279,9
2

DIÁRIA

4

231,66

926,64

DIÁRIA

48

72,66

3.487,6
8

DIÁRIA

6

170,00

1.020,0
0
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26

VAN

27

Sinalização de
Segurança

28

Decoração /
Ornamentação

29

Decoração /
Ornamentação

Van passageiro com mínimo de
15 lugares com capacidade em
perfeito estado de conservação,
ar condicionado, combustível,
morotista
com
celular
e
uniformizado apto a identificar e
recepcionar
passageiros,
se
necessário.
Prever estacionamento e placa de
identificação a serviço do evento
a
ser
informado
pela
CONTRATADA.
Saída de Emergência e lampadas
de emergencia
Serviço
de
decoração
e
ornamentação da praça do
evento.
Serviço
de
decoração
e
ornamentação
do
palco
e
camarins do evento.
VALOR TOTAL DO LOTE

1.833,33

14.666,
64

DIÁRIA

8

SERVIÇO

1

4.166,66

4.166,6
6

SERVIÇO

1

44.000,00

44.000,
00

SERVIÇO

1

23.000,00

23.000,
00
R$
335.118
,10

7 – DOS SERVIÇOS
I. Todos os produtos e serviços que compõe o objeto licitado, deverão atender ao disposto na legislação
quanto a sua obrigatoriedade para fins de execução, comerciais, de registro, de transporte, de
armazenamento e de fabricação, junto aos órgãos de controle reguladores, pertinente a sua peculiaridade,
como por exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Anvisa, INEMA e outros conforme a legislação vigente para cada
produto.
II - Os eventos para os quais serão necessários os serviços objeto deste Anexo ocorrerão no período junino
compreendido entre os junho e julho no município de Ibirataia.
III. A licitante vencedora será responsável pela montagem, desmontagem e transporte de todo o material,
assumindo também a responsabilidade e correndo por sua conta, os encargos sociais e tributários, sendo
também responsável pela saúde, hospedagem, transporte, seguro pessoal, segurança pessoal,
alimentação, remuneração, inclusive encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e comerciais devido a
todas as pessoas necessárias e utilizadas na execução dos serviços e também quaisquer outras despesas
acessórias e necessárias não especificadas neste edital, que eventualmente recaiam sobre a execução do
objeto contratado, eximindo-se o município de qualquer responsabilidade pelo seu pagamento.
III. A localização e a montagem dos itens será de acordo com a orientação da Comissão Organizadora do
Evento.
IV. Depois de concluídas as montagens da estrutura será realizado pela Secretaria de Obras, Transportes
e Serviços Públicos, vistoria que comprove as condições de segurança. V. A licitante contratada deverá
providenciar a ART (Autorização de Responsabilidade Técnica) da montagem da estrutura do palco, dos
toldos, iluminação e sonorização.
VI. Os serviços de montagem da decoração devem ser iniciados em ate 2(dois) dois dias úteis após a
celebração do contrato, sendo que a desmontagem deve ser realizada logo após o término dos festejos.

______________________________________________________________________________________
Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000,
Processo Administrativo n° 119/2022.
Ibirataia – Bahia
Pregão Eletrônico n° 018/2022.
Tel: (73) 3537 - 2125
www.ibirataia.ba.gov.br
Pag. 26x62

Setor de Licitações e Contratos
VII. A organização do evento fornecerá, com antecedência mínima de 3 (três) dias corridos da data dos
festejos, o layout para a distribuição das estruturas previstas na tabela acima, o qual deverá ser executado
fielmente pela CONTRATADA nos dias e horários combinados.
VIII. Todo e qualquer prejuízo causado ao patrimônio do município ou aos materiais alocados, oriundo de
transporte, uso, quebra ou avaria de qualquer natureza ou motivo, será de única e inteira responsabilidade
da CONTRATADA, não cabendo o repasse do mesmo ao município.
IX. Caberá à CONTRATADA observar as normas legais referentes ao transporte, descarga e carga dos
materiais e equipamentos para o local do evento, de forma a atender aos horários estabelecidos neste
Anexo, não podendo o município ser responsabilizado por qualquer penalidade que vier a ser aplicada à
CONTRATADA em razão de irregularidades na execução dos referidos serviços.
X. Todas as medidas e dimensões devem atender à legislação vigente de segurança, ficando sob a
responsabilidade da licitante vencedora o cumprimento das exigências legais referentes ao objeto
contratado, inclusive aquelas aqui não citadas. XI. Constatada quaisquer irregularidades na execução dos
serviços, a empresa se obriga a saná-las imediatamente.
XII. A licitante vencedora será responsável - durante todos os dias dos eventos - pela manutenção e pela
substituição de materiais da estrutura sob sua responsabilidade, quando defeituosos, principalmente os
que comprometerem a segurança dos usuários, inclusive no período compreendido entre o início da
montagem da estrutura até o seu final, devendo a licitante vencedora estar com os serviços diários de
manutenção e substituição de materiais a disposição, com a antecedência mínima de duas horas antes do
inicio da programação dos eventos.
XIII. Para fins de publicidade, sempre tendo em vista o interesse público, a Comissão Organizadora poderá
autorizar o uso dos espaços existentes na estrutura de fechamentos.
XIV. Serão aceitos equipamentos de som e iluminação com características similares às constantes na
tabela de itens acima, desde que possuam qualidade de áudio e visual, respectivamente, idêntica ou
superior às descritas no edital.
XV. Os serviços deverão ser executados obedecendo o que determina às regras de segurança do trabalho,
garantido o bem estar dos operários, assim como dos munícipes que se farão presentes às festividades;
XVI. A empresa vencedora deverá garantir a qualidade dos serviços, responsabilizar-se por danos que
porventura sejam causados pelos serviços de má qualidade.
8– ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
8.1. Quanto ao modelo:
8.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do Termo de Referência, em consonância com o modelo da Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços,
expressando os valores em moeda nacional–Reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido
que não serão admitidas propostas alternativas.
8.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
8.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,
rigorosamente às especificações do objeto licitado.
8.2.2. Quando o item tratar de serviços, no campo marca e modelo do sistema BLL o licitante apenas
acrescentará a descrição Serviços.
8.2.3. As licitantes deverão inserir no sistema eletrônico no ícone ARQ a proposta de preço (anexo 3)
observando os prazos deste Edital.
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9 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
9.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.
9.2. O custo estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Secretaria Solicitante em
conjunto com o setor de Aquisições e Suprimentos do Município, constante do processo interno
administrativo, atualizadas, conforme relatórios anexos ao processo.
9.3. O Setor Responsável pela cotação de preço foi o Setor de Compras da Prefeitura Municipal, que o fez
através do servidor Elias Antonio de Souza Neto.
10– OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
10.1. Conforme acordada no instrumento de contrato Anexo 10 deste edital.
11 - UNIDADE FISCALIZADORA
11.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, que indicará uma equipe para supervisionar os serviços realizados, apontando em livro
próprio todas as falhas e vícios a serem sanados.
12. DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
12.1. O preço unitário considerado para os serviços e insumos será o preço ofertado na proposta
vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Os pagamentos a Contratada serão realizados mensalmente. As notas fiscais deverão vir
acompanhadas da prova de regularidade da Empresa junto às Fazendas Federal, Estadual, Municipal,
INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas e regularidade do serviço junto ao INSS e FGTS (do período
correspondente a cada Nota Fiscal emitida), com valores decorrentes das medições, atestadas pela
fiscalização e aprovado pela Contratante. A Contratante poderá ainda solicitar o CAGED e a RAIS da
Contratada.
12.4. O Pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na
conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente,
devidamente atestada pelo Órgão de Competente, conforme acordado em contrato.
12.5. Como
regularidade
Garantia por
regularidade

condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua
fiscal com a Fazenda Federal, inclusive quanto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ainda a
Trabalhista através da CNDT.

12.6. Os preços contratuais serão irreajustáveis.
13 – VIGÊNCIA
13.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2019, contados da data da sua assinatura,
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, disponível no endereço
www.Ibirataia.ba.gov.br, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o último
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO2
DA HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO
1.1.
Havendo a necessida de de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 24(vinte e quatro)
horas, sob pena de inabilitação.
1.2.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueleslegalmentepermitidos.
1.3.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for afilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
1.4.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
1.5.
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir,parafinsdehabilitação:
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.

DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
Habilitação Jurídica;
Qualificação econômico-financeira;
Regularidade fiscal etrabalhista;
Qualificação técnica e
Documentação complementar.
DocumentosrelativosàHabilitaçãoJurídica:

1.3.1.
Registro comercial,no caso de empresa individual;
1.3.2.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando desociedades
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Empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
1.3.3.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, eato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividadeassimo exigir.
1.3.4.
Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo ,acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f)
Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
1.4.

DocumentosrelativosàQualificaçãoEconômico-Financeira:

1.4.1.
Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor judicial da sede Estadual da licitante pessoa jurídica ou empresário
individual;
1.4.2.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração
de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial;
1.4.3.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.
1.4.4.

A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:

I.
No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal ou, se houver,
do Município da sede da empresa;
II.
No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do
Livro Diário,contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e
Termo de Encerramento,com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades
simples (cooperativas), no cartóriocompetente.
III.
O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
IV.
Para participação deste certame, as empresas que no momento de o credenciamento
comprovar que estão enquadradas como MEI, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
estarão dispensadas de apresentarem o Item 1.4.2. Balanço Patrimonial.

______________________________________________________________________________________
Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000,
Processo Administrativo n° 119/2022.
Ibirataia – Bahia
Pregão Eletrônico n° 018/2022.
Tel: (73) 3537 - 2125
www.ibirataia.ba.gov.br
Pag. 30x62

Setor de Licitações e Contratos
1.5.
1.5.1.

Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
Prova de inscrição do licitante noCadastroNacionaldepessoajurídica(CNPJ);

1.5.2.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
1.5.3.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, quanto à Dívida
Ativa da União;Federal doBrasil (RFB) eainscrições em Dívida Ativa daUnião junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN);RFB e da PGFN e abrange inclusive as
contribuições sociais;
1.5.4.
Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio
ou sede dolicitante.
1.5.5.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS–CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal.
1.5.6.
ProvadeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,medianteaap
resentaçãodecertidão negativadedébitostrabalhistas.
1.5.7.
Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar
a regularidadefiscaletrabalhistadamatrizedafilial.
1.5.8.
Ascertidõesdecomprovaçãodaregularidadefiscaletrabalhistadoslicitantesdeverãoser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
hipótese deausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias
contados da data da aberturadasessão pública.
1.5.9.
As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida
para
efeito
decomprovaçãoderegularidadefiscal,
mesmoque
estaapresentealgumarestrição(art. 43daLC nº123/06).
1.5.10.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado ovencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização dadocumentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e
emissão
de
eventuais
certidões
negativas
oupositivascomefeitodecertidãonegativa(art.43,§1º,daLC nº123/06);
1.5.11.
A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente
posterior
à
fase
dehabilitação,aguardando-seosprazosderegularizaçãofiscal
paraaaberturadafaserecursal;
1.5.12.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito àcontratação, sem prejuízodas sanções previstas noart. 81 da Leinº
8.666/93, sendofacultado àAdministração convocar os licitantes remanescentes, nos termos
da
Seção
“DA
REABERTURA
DA
SESSÃOPÚBLICA”,paraaassinaturado
contrato,ourevogaralicitação.
1.6.

Documentos relativos à Qualificação Técnica:

1.6.1.
Comprovação de Certificado de Registro e quitação da empresa e dos seus responsáveis
técnicos com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) OU Conselho Regional de
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Arquitetura e Urbanismo (CAU) para os lotes 1,2, 4;
1.6.2.
Comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante para os lotes de 1 a 5, a
ser feita por intermédio de um ou mais atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado com firma reconhecida (no caso do privado) em cartório de notas atestando a sua
veracidade que tenham executado para o órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os
serviços ora licitado.
a)
Os atestados do item 1.6.2 deverão atender no minimo de 50% de serviços licitados para
os lotes 1 a 5;
1.6.3. Comprovação que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhados da Certidão de Acervo Técnico- CAT,
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA ou Conselho Regional de
Arquitetos e Urbanistas (CAU) em que configure o nome do responsável tecnico para execução de
serviço de características semelhantes ao descritivo dos itens dos lotes licitados passiveis de
fiscalização pelo CREA ou CAU;
1.6.4. A licitante deverá apresentar pelo menos 01 (uma) CAT de elaboração e execução de projeto
de combate a incêndio e pânico, de pelo menos uma área construída de 700,00 m², acampanhada
da respectiva aprovação do corpo de bombeiros (AVCB) para o LOTE 01. A não apresentação deste
documento imprescíndivel para atender as necessidades básicas e primordial do evento, torna-se a
licitante inabilitada do LOTE 01. Tal exigência, de forma a atender a lei que estabelece as diretrizes
gerais sobre medida de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos,
edificações e áreas de reunião de público (Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017)
1.6.5.
Comprovação de que a licitante possui em seu quadro funcional, na data prevista para
entrega da proposta de preços, Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente, inscritos perante o
Conselho Regional Profissional competente, como responsável técnico pela montagem e
desmontagem das estruturas metalicas do LOTE 01, mediante documentação legal que comprove a
condição de que pertence ao quadro da licitante ou contrato social de que demonstre a condição de
sócio do profissional;
1.6.6.
Comprovação de que a licitante possui em seu quadro funcional, na data prevista para
entrega da proposta de preços, Engenheiro Elétrico ou mecânico, Técnico em Eletrotécnica ou Técnico
em Eletrônica, como responsável técnico pelos sistemas de Som, Iluminação, Grupo Geradores, e
similares, devidamente, inscritos perante o Conselho Regional Profissional competente, como
responsável técnico pela montagem e desmontagem das estruturas dos LOTES 02 e 04, mediante
documentação legal que comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante ou contrato
social de que demonstre a condição de sócio do profissional;
1.6.7.
Comprovação de que a licitante possui em seu quadro funcional, na data prevista para
entrega da proposta de preços, 01 (um) Engenheiro ou Tecnico de Segurança do Trabalho, como
responsável técnico para todos os lotes, inscritos perante o Conselho Regional Profissional
competente, mediante documentação legal que comprove a condição de que pertence ao quadro da
licitante ou contrato social de que demonstre a condição de sócio do profissional;
1.6.8.
A licitante deverá apresentar Licença ambiental e ou alvará da vigilancia Sanitária da sede
da licitante para o lote 03;
1.6.9.
A licitante deverá apresentar Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, bem
como, Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do objeto desta
licitação;
1.6.10.

Declaração da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante no
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ANEXO 10, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com
a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação
1.6.11.
É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma empresa, fato
este que inabilitará todas as envolvidas;
1.6.12.
Atestado de Visita Técnica/Vistoria1: O licitante poderá vistoriar o local onde serão
executados os serviços, em companhia de servidor(a) da Prefeitura Municipal, conforme designação
da autoridade competente, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão, com
o objetivo de se inteirar do local, distâncias da sede, condições e do grau de dificuldade existentes
para execução do objeto, mediante prévio agendamento de horário, exclusivamente, pelo correio
eletrônico licitação@ibirataia.ba.gov.br.
a)
Realizada a Visita Técnica/Vistoria, de natureza facultativo, será fornecido pela Sec. Mun.
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, atestando que o Responsável pela a Empresa visitou os locais
onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todas as obrigações do objeto da
Licitação.
b)
Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria aos locais onde serão executados
osserviços, deverá apresentar uma Declaração (conforme o modelo do Anexo 11) de que
conhece ascondições dos locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e
financeiras paraexecução dos serviços. Os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das
condições e do grau dedificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações
assumidas em decorrência destaLicitação.
1.6.13.

O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:

a) Apresentar Declaração Funcional que não integra em seu corpo social, nem em seu quadro
funcional,empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração
municipal, Art.9ºincisoIII daLei 8.666/93,conforme modelo do anexo4;
b)
Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
conforme modelo do anexo5;
c) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art.32daLei nº8.666/93, conforme modelo do Anexo 6;
d) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854
de27/10/99),conforme modelo do Anexo 7;
e) Declaração de Enquadramento da empresa no regime ME/EPP para efeito do disposto na LC
123/2006 conforme modelo do Anexo8),
1.7.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

I. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentado sem nome do licitante e como númerodo CNPJ ou CPF, se pessoa física;
II. Emnomedamatriz,seolicitanteforamatriz;
III.
Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza,forememitidossomenteemnomedamatriz;
IV.

Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
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servidorqualificado da Prefeitura Municipal de Ibirataia, lotado na Secretaria Municipal de
Administração,
designadoparaaComissãoPermanentedeLicitações,PregoeiroouMembro
daEquipedeApoio.
V. ConstatadooatendimentoàsexigênciasprevistasnesteEdital,olicitanteserádeclaradohabilitado.
VI.
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem
prejuízo dassanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar
os licitantesremanescentes,naordemdeclassificação,paraassinaturado contrato,ourevogaralicitação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 3
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
LICITAÇÃO Nº: 0XX/2021

ABERTURA: XX/XX/2021

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

HORÁRIO: XX:00hs (horário de Brasília)

TIPO: Menor Preço

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço POR
LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS,
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SÃO JOÃO
2022, DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – BAHIA.
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
e-mail:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO
REPRESENTANTE LEGAL:
RG:
CPF:
ENDEREÇO:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 01 – ESTRUTURA METALICA
ITE
M

1

MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD.

GRADIL

Alambrados estruturados em ferro
com 1,20 m de altura X 2,00 DE
comprimento para contenção de
público no house mix, torres de
delays, geradores, portarias e outros
lugares onde o público tem acesso
restrito.

METRO
LINEAR
/ DIA

400

V. UNIT.

V. TOTAL
R$
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2

3

4

5

6

7

8

Toldo 10x10 com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés
de
sustentação
em
tubos
galvanizado, constituída e composta
TOLDO
de calhas inteiriças laterais para
UND/
10,00x10,00
captação e escoamento de água. DIÁRIA
m
Altura de 3,00 metros em seus pés
de
sustentação
lateral,
com
alongamento que permite chegar à
altura máxima de 4,5 m.
Tenda 4x4m com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés
de
sustentação
em
tubos
TENDA
galvanizado, constituída e composta
DIÁRIA
4,00X4,00m de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água.
Altura de 3,00 metros em seus pés
de sustentação lateral.
Tenda 5x5m com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés
de
sustentação
em
tubos
TENDA
galvanizado, constituída e composta
DIÁRIA
5,00X5,00m de calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água.
Altura de 3,00 metros em seus pés
de sustentação lateral.
Toldo 6x6m com cobertura em lona
branca black-out tipo piramidal, pés
de
sustentação
em
tubos
galvanizado, constituída e composta
TOLDO
de calhas inteiriças laterais para DIÁRIA
6,00X6,00m
captação e escoamento de água.
Altura de 3,00 metros em seus pés
de sustentação lateral.
Com
aterramento.
Montagem estrutura básica para
estandes,
compostos
de
piso
acarpetado, divisórias em painéis TS
dupla face brancos acoplados em
STAND
M²
montantes e travessas de alumínio
BÁSICO
DIARIO
com pé direito de 2,20m, testeira de
identificação e instalações elétricas,
portarias, grides, banners, totens,
etc. Com aterramento.
Fechamentos estruturados em ferro
metalon na altura de 2 metros
METRO
fechados em chapa 18 e corrugados
FECHAMENTO
LINEAR
na cor prata, apoios de sustentação
/ DIA
em 45 graus (mão francesa) para
apoio e fixação. Com aterramento.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO
PALCO
em box tuss duro aluminio na P-38
(GRANDE
de 16X12m Palco coberto com DIÁRIA
PORTE)
estrutura duas águas, lona blackout,
proteção UV, ante mofo, tecido de

4

R$
-

60

R$
-

20

20

340

240

4
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9

HOUSE MIX

10

ELEVADOS

11

BACK STAGE

poliéster com PVC cinza. Cobertura
em estrutura espacial de alumínio
estrutural tipo Box truss com 16 de
largura e 12 de
profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica tubular treliçado, altura
ajustável entre 0.10 a 3 metros de
altura do chão, sapatas de ajuste
fino de 0,01 a 0.35 metros, 16
metros de largura x 12 metros de
profundidade, parapeito tubular a
1,10 metros do piso com 3 linhas de
apoio, escada de acesso com 1,30
de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença
um do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto
ou cinza. Todo o palco e cobertura
devem ser instalados com cabo de
aço de segurança e os mesmos
envelopados com cantonetes de
polietileno do chão até a altura de
2m. Com aterramento nos 4 pontos
das extremidades e estanhamento
com cabo de aço e ou tanque de
água de 1.000 lts.
HOUSEMIX: medindo 5m de largura
x 4m de profundidade, estruturada
em alumínio Box truss com piso em
dois níveis sendo o primeiro a 0,50
MT do chão para o sistema de som e
outro a 1 metro do chão para o
sistema de luz e canhões, coberto
por lona na cor cinza em formato
circular ou igual ao palco duas
águas. Com aterramento.
Estrutura tubular de 2,00 X 4,00
metros, entre 30cm e 1,5m de
altura, com lona anti chama com
guarda corpo. Com aterramento.
AREA
DE
RECUO
PARA
EQUIPAMENTOS NA TROCA DE
ATRAÇÕES BACK STAGE em box
tuss duro aluminio na P-38
de
5,00X12,00, coberto com estrutura
duas águas, lona blackout, proteção
UV, ante mofo, tecido de poliéster
com PVC cinza. Cobertura em
estrutura espacial de alumínio
estrutural tipo Box truss com 05 de
largura e 12 de
profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica tubular treliçado, altura

DIÁRIA

4

DIÁRIA

16

DIÁRIA

4
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12

13

14

ajustável entre 0.10 a 3 metros de
altura do chão, sapatas de ajuste
fino de 0,01 a 0.35 metros, 5,00
metros de largura x 12 metros de
profundidade, parapeito tubular a
1,10 metros do piso com 3 linhas de
apoio, escada de acesso com 1,30
de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença
um do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto
ou cinza. Com aterramento.
PARA AREA DE CONVIDADOS BACK
STAGE em box tuss duro aluminio
na P-38 de5,00X12,00, coberto com
estrutura duas águas, lona blackout,
proteção UV, ante mofo, tecido de
poliéster com PVC cinza. Cobertura
em estrutura espacial de alumínio
estrutural tipo Box truss com 05 de
largura e 12 de
profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica tubular treliçado, altura
AREA PARA ajustável entre 0.10 a 3 metros de
DIÁRIA
CONVIDADOS altura do chão, sapatas de ajuste
fino de 0,01 a 0.35 metros, 5,00
metros de largura x 12 metros de
profundidade, parapeito tubular a
1,10 metros do piso com 3 linhas de
apoio, escada de acesso com 1,30
de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença
um do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto
ou cinza. Com aterramento.
Piso de PVC,com 0,10cm de altura,
ante
derrapante,
totalmente
higienoco,
apropriado
para
PISO PVC
revestimento de: palco, camarotes,
M² /
TIPO EASYpassarelas, praticaveis, o unico DIARIO
FLOOR
revestimento aprovado pelo Corpo
de Bombeiro Miliar, equipamento
substitue o carpete.
ESTRUTURA Estrutura em aluminio padrão 30
METRO
DE P-30 e P- cem, ou 50 cm para montagem de
LINEAR/
50 EM BOX
estruturas,
portarias,
grides,
DIA
TRUSS
banners, totens, etc

4

R$
-

800

R$
-

400
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15

PALCO DE
MÉDIO
PORTE

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO:
10,00X8,00m Palco coberto com
estrutura duas águas, lona blackout,
proteção UV, ante mofo, tecido de
poliéster com PVC cinza. Cobertura
em estrutura espacial de alumínio
estrutural tipo Box truss com 10 de
largura e 8 de
profundidade.
Montado sobre base de estrutura
metálica tubular treliçado, altura
ajustável entre 0.10 a 3 metros de
altura do chão, sapatas de ajuste
fino de 0,01 a 0.35 metros, 10
metros de largura x 8 metros de
profundidade, parapeito tubular a
1,10 metros do piso com 3 linhas de
apoio, escada de acesso com 1,30
de largura e degraus com no
máximo 20 centímetro de diferença
um do outro, revestido em chapa de
compensado naval de 20 mm de
espessura forrado em carpete preto
ou cinza. Todo o palco e cobertura
devem ser instalados com cabo de
aço de segurança e os mesmos
envelopados com cantonetes de
polietileno do chão até a altura de
2m. Com aterramento nos 4 pontos
das extremidades e estanhamento
com cabo de aço e ou tanque de
água de 1.000 lts.
VALOR TOTAL DO LOTE

DIÁRIA

04

LOTE 02 – GERADOR

ITEM

1

MATERIAL

GERADOR
DE 260
KVA’s

UND

QTD.

ESPECIFICAÇÕES
Grupo Gerador de 260 KVA’s, trifásico,
380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m UND/
de distância, chave reversora, 04 cabos DIÁRIA
de 95 mm com 25 metros cada.
VALOR TOTAL DO LOTE

V. UNIT.

V. TOTAL
R$

12

LOTE 03 – BANHEIRO QUIMICO
ITEM

MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL
R$
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1

2

Banheiro, revestimento interno de
PVC, piso em compensado naval
revestido
com
piso
vinílico
antiderrapante cinza, com 1 porta
frontal e 2 basculantes 0,40 x
0,40m laterais, 7 vasos sanitários,
CONTAINERS 1 mictório, 2 lavatório, instalação SERVIÇO
elétrica com 2 tomadas duplas e 1
tomada com interruptor, 1 tomada
industrial 2p+t 32A, 2 plafons.
Medidas 6,00 X 2,40 X 2,60
m,instalado no local do evento.
Com aterramento.
Banheiros Químicos: Os banheiros
de modelo standard deverão ser
fabricados em polietileno de alta
densidade, resistente e totalmente
lavável, compostos de caixa de
dejetos
com
assento,
teto
translúcido,
inclinado,
com
cavaletes para impedir a entrada
da chuva, suporte de papel
higiênico, ponto de luz no teto,
trava interna, porta com 180 graus
de abertura, com mola interna de
alta resistência que a mantenha
BANHEIRO
UND/
fechada; piso anti-derrapante,
QUÍMICO
DIÁRIA
espaço interno mínimo de 2,40
metros
cúbicos,
identificação
(masculino/feminino/deficien-te
físico e livre/ocupado, ponto de
ventilação,
além de pessoal
necessário
a
execução
(manutenção e limpeza) deste
serviço com reposição de peças
eventualmente
danificadas
durante todo o evento. Masculino
e Feminino: a porta de entrada
deverá ter largura mínima de 50
cm e abertura de 180 graus.
VALOR TOTAL DO LOTE

2

80

LOTE 04 – SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
ITEM

MATERIAL

UND
ESPECIFICAÇÕES

QTD.

V.
UNIT.

V.
TOTAL
R$
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1

2

3

Kit de Iluminação grande
contendo:
90
lâmpadas
PAR 64 de 1000 watts,
gelatinas rosco ou lee, 50
pontos de luz set light de
1000 watts, 24 moving head
SISTEMA DE
575 spot (DTS, GIOTO,
ILUMINAÇÃO –
MARTIN,
robe
ou
GRANDE PORTE
equivalente), 48 canais de
Rack de iluminação, 02
máquinas de fumaça, 02
canhões
seguidor,
cabeamento completo. Com
aterramento.
Sistema de P.A. Line Array
Stereo com 32 caixas de
projeção de médio e curto
alcance,
V
- Dosc / Nexo / DAS / EAW /
Meyer/ JBL / Adamsom /
Norton / FZ Áudio ou
equivalentes
em
qualidade e reconhecimento
nacional.
A licitante tem de apresentar
um
sistema
de
som
RIDER TÉCNIO
compatível com o rider
DE SOMtécnico de cada atração
GRANDE PORTE
contratada pelo município
(ATÉ 20.000
assumindo o risco de ser
PESSOAS)
punido, assim a licitante terá
de anexar uma declaração de
comprometimento
de
qualidade técnica
e com
firma reconhecida em cartório
onde
terá
total
responsabilidade
de
atendimento de qualidade
técnica; a mesma deverá ser
anexada na documentação de
habilitação.
Com
aterramento.
Sistema de P.A. Line Array
Stereo com 16 caixas de
RIDER TÉCNIO projeção de médio e curto
DE SOM- MÉDIO alcance,
V
PORTE (ATÉ
- Dosc / Nexo / DAS / EAW /
5.000
Meyer/ JBL / Adamsom /
PESSOAS)
Norton / FZ Áudio ou
equivalentes em qualidade e
reconhecimento nacional.

DIÁRIA

4

UND/
DIÁRIA

4

DIÁRIA

2
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4

5

Kit de Iluminação médio
contendo: 48 lâmpadas PAR
64 de 1000 watts, gelatinas
rosco ou lee, 26 pontos de luz
set light de 1000 watts, 36
SISTEMA DE
canais de Rack de iluminação,
ILUMINAÇÃO DIÁRIA
01 mesa dimerizada, 12
MÉDIO PORTE
moving head 575 spot (DTS,
GIOTO, MARTIN, Robe ou
equivalente), 16 lâmpadas de
ACL, 02 máquinas de fumaça,
cabeamento completo.
PAINEL DE LED, do tipo
PAINEIS
Indoor, P 3.9 a P 8mm,
m²/DIÁRIO
PUBLICITÁRIOS medindo 24m²
Com aterramento.
VALOR TOTAL DO LOTE

2

96

LOTE 05 – PRODUÇÃO
ITEM

MATERIAL

1

PROJETOS

2

BRIGADISTA

3

EXTINTOR DE
INCÊNDIO

UND
ESPECIFICAÇÕES
Elaboração de projetos de
execução
de
grandes
eventos,
incluindo
planejamento,
coordenação e aprovação
SERVIÇO
do Corpo de Bombeiros
CAT
sendo o mesmo
apresentado
junto
a
documentação
de
habilitação
Profissional com curso
completo de formação de
brigadista licenciado pelo
Corpo de Bombeiros, apto
a
detectar
riscos
de
incêndio ou qualquer outro
acidente,
bem
como DIÁRIA
promover
medidas
de
segurança no local do
evento, e assumir o
controle das situações de
emergência até a chegada
do Corpo de Bombeiros.
Locação de Extintores de
Incêndio de Pó Químico
dos tipos BC ou ABC de
acordo com a demanda do DIÁRIA
Plano de Combate a
Incêndio Elaborado pela
CONTRATADA,
com

QTD.

V.
UNIT.

V.
TOTAL
R$

1

80

40
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suporte
e
sinalização.

4

5

6

placas

de

Apoio
Profissional
habilitado
a
efetuar
atividades
relacionadas
ORDENADOR DE aos serviços de segurança
PÚBLICO/
desarmada
noturna,
SEGURANÇA
uniformizado
e
com
DESARMADA
registro na Secretaria de
NOTURNO/APOIO Segurança
Pública
ou
órgão
equivalente.
Devidamente
uniformizados
Profissional para realizar
serviços
de
produção
PRODUTOR
durante pré, trans e pós de
cada evento.
Profissional
para
assessoria completa ao
evento; administração dos
contratos
a
serem
executados; apoio para
montagem
e
desmontagem
dos
serviços;
levantamento
referentes aos serviços
terceirizados necessários e
orientação na execução da
mão
de
obra
para
acompanhar todo trabalho
a
ser
executado
e
solucionar os problemas
quando necessário, com
COORDENADOR
experiência
comprovada
GERAL
no
planejamento
e
organização de grandes
eventos,
controlar
horários,
resolver
imprevistos
e
corrigir
situações adversas, de
forma a garantir o perfeito
desenvolvimento
das
atividades.
Esse
profissional
deverá
acompanhar
de
forma
presencial todo o evento,
inclusive em sua fase de
planejamento, sempre que
solicitado
pela
CONTRATANTE.

DIÁRIA

100

DIÁRIA

6

DIÁRIA

8
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

Profissional
responsável
TÉCNICO DE SOM pela
operação
dos DIÁRIA
equipamentos de som.
Profissional especializado
TÉCNICO DE LUZ para operar sistema de luz DIÁRIA
profissional
Serviço
de
carga
e
descarga, movimentação e
SERVIÇO DE
carregamento
de
DIÁRIA
CARREGADORES equipamentos e produtos
nas
instalações
dos
eventos.
Disponibilização
de
Profissional
Capacitado
COORDENADOR para realização de serviço
DIÁRIA
DE CAMARIM
de
apoio
logístico
à
execução dos serviços de
Buffet.
Atendimento
para
01
SERVIÇOS DE
camarim, com média de
M² /
BUFFET PARA
22 pessoas por dia de DIARIO
CAMARINS
evento
Kit lanche tipo 01: 01 suco
de caixinha, uma fruta, 01
sanduiche de queijo frio,
01 barra de cereais ou
chocolate; Acondicionado
KIT LANCHE
UNIDADE
em embalagem apropriada
TIPO 01
para manter a qualidade
dos
produtos
e
em
temperatura ideal para
consumo humano.
Mesa tipo bistrô com
tampo
redondo
ou
MESA DE BISTRÔ
DIÁRIA
quadrado. Altura média de
1,20m e 03 banquetas.
Mesa de centro com altura
média de 40cm cromada
MESA DE CENTRO
DIÁRIA
com tampo de vidro e 03
cadeiras.
Mesa de Buffet redonda
MESA DE BUFFET em
madeira
para DIÁRIA
exposição de alimentação.

16

MESA PLÁSTICA

17

MICROONDAS

18

PRANCHÕES

19

SOFÁ DE 02
LUGARES

Mesas quadradas plásticas
em PVC na cor branca.
Microondas de 30l para
utensilios de alimentação.
Pranchões de compensado
de 1,10m de diametro
para mesas.
Sofá de dois lugares,
acabamento em couro ou
courino, na cor branca ou
preta.

5
5

30

5

16

800

12

12

12

DIÁRIA

10

DIÁRIA

4

DIÁRIA

12

DIÁRIA

6
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20

ESPELHO

21

CADEIRA
PLÁSTICA

22

CAIXA TÉRMICA

23

FRIGOBAR

24

PUFF

25

TAPETES

26

VAN

27

Sinalização de
Segurança

28

Decoração /
Ornamentação

29

Decoração /
Ornamentação

Espelho para corpo inteiro.
Cadeiras plásticas com
apoio de braços em PVC na
cor branca.
Caixa
Térmica
para
conservação de alimentos.
Refrigerador
com
capacidade
de
armazenamento de 135
litros.
Puffe de um lugar com
metragem
média
de
50x50cm
em
courino
branco ou preto.
Tapetes para decoração de
hambiente de 2m quadros.
Van
passageiro
com
mínimo de 15 lugares com
capacidade
em perfeito
estado de conservação, ar
condicionado,
combustível,
morotista
com celular e uniformizado
apto
a
identificar
e
recepcionar passageiros,
se
necessário.
Prever estacionamento e
placa de identificação a
serviço do evento a ser
informado
pela
CONTRATADA.

UND

12

UND

100

UND

12

DIÁRIA

4

DIÁRIA

48

DIÁRIA

6

DIÁRIA

8

Saída de Emergência e SERVIÇO
lampadas de emergencia
Serviço de decoração e
ornamentação da praça do
evento.
Serviço de decoração e
ornamentação do palco e
camarins do evento.

1

SERVIÇO

1

SERVIÇO

1

VALOR TOTAL DO LOTE

I - O Prazo e Forma de entrega será em conformidade com o Edital;
II - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas;
III – Declaramos que, aceitamos, concordamos e que Cumpriremos rigorosamente as especificações e as
recomendações, descrita neste Edital;
IV - Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato,
bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais,
transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
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(Local), .......... de .............................. de 2022.
_____________________________________________
EMPRESA / CNPJ
(Proprietário/Sócio/Representante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 4
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Razão Social) ___________________________________________________________________
CNPJ/MF Nº _____________________________________________________________________
Sediada_________________________________________________________________________
(Endereço Completo)
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx DECLARA, sob as penas da lei,
que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº
0XX/2022, instaurada pelo Município de Ibirataia/BA, que atende os cumprimentos dos requisitos de
habilitação.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
Pregão Eletrônico nº 0XX/2021 instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibirataia/BA, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99,
que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número
do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 08
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP).
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o
regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006.
________________________________________________________________________________
Local e data

________________________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO09

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico n° 0XX/2021 da
Prefeitura Municipal de Ibirataia/Ba, que a empresa............................................................tomou
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 10
DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de
qualificação econômico financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento
licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas
e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade
licitante para a finalidade para a qual se destina.

CONTRATANTE

Nº

OBJETO

LOCAL DAS
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

DATA
PRAZO DE
DE
EXECUÇÃO
INICIO

CALOR
MENSAL
DO
CONTRATO

SITUAÇÃO
ATUAL

_____de __________________ de 20__.

__________________________________________________________________________
_
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022
ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO
Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, CONTRATANTE e CONTRATADA,
abaixo qualificadas e assinadas, tem entre si e combinadas cláusulas e condições que seguirão,
as quais mutuamente aceitam, outorgam e ratificam na forma abaixo estabelecida, tudo de
acordo com o capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações, instaurado através do Edital de
Pregão Eletrônico nº 018/2022, homologado no dia ** ****** de 20**, a saber:
CONTRATANTE:MUNICÍPIODE IBIRATAIA, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa na Praça
10 de Novembro, n° 09, Centro, CEP – 45.580-000, Ibirataia, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Nacional dePessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 14.131.569/0001-09, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, aSenhora ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL, residente e
domiciliado na Av. Ilton Lopes Leal, 13, Centro, Município deIbirataia, Estado da Bahia,
brasileira, casada, portadora do RG nº 647185761 SSP/BA e inscrito no Cadastro
dePessoasFísicas (CPF)sobonúmero 655.148.825-00.
CONTRATADA:*************************,estabelecidanaRua********n°*****,*****,
CEP:
**********, *******, **************/BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) sob onúmero *****************, neste ato representado pelo o senhor
****************,
residente
e
domiciliadonaRua******,n/**,CEP:**************,****************,*************/
BA,portadordoRGnº
*********SSP/**einscritonoCadastrodePessoasFísicas(CPF)sobonúmero********:
1 -CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO

1.1
Constitui-seobjetodopresentecontratoa
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE
EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SÃO JOÃO
2022, DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – BAHIA.
1.2
FazparteintegrantedesteContrato,independentementedesuatranscrição,oEditaldePre
gãoEletrônico n° 018/2022, as Especificações, Planilhas e a Proposta da Contratada, bem
como quaisquer outrosdocumentosconstantes do processo licitatórioda concorrência
citadaacima.
1.3
A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
Cláusulas Contratuais epelosDireito Privado na forma dosartigos 54 e55daLeinº.8.666/93.
1.4
ITEM

PlanilhaDescritiva,Quantitativa,ValorUnitárioeValorGlobalEstimativo.
MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL R$
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1

(NOTAEXPLICATIVA:Astabelasdesteitemdevemseradaptadasepreenchidasdeacordocomoobjet
oeasparticularidadesda aquisição)
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
1.1.O valor global do presente contrato é de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), de acordo
com
os
preços
consignados
napropostaapresentada
no
Processode
Licitação,
PREGÃOELETRÔNICOnº018/2022emanexo.
1.2. Pelos serviços enumerados no objeto deste contrato, as despesas serão computadas da
seguinte
forma:
60
%
dovalordanotafiscalemitidareferenteaprestaçãodeserviçosserãocomputadoscomdes
pesascompessoale
40 % (quarenta por cento) computados como insumos, não podendo ser contabilizado
o valor total dos serviçosprestadosprevistosnoart.20, incisoIII, alínea aebdaLei
101de04demaiode2000.

1.3. OvalormensaldosserviçosserádeR$xxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. Adespesaorçamentáriadecorrentedaexecuçãodestecontrato correráàcontadas dotações
vigentes,especificadasno Contrato decorrentedesta licitação,asaber:
Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa

07.01.000

2.019

3.3.9.0.39.00
4.4.9.0.52.00

Fonte

0.1.00 / 0.2.42 / 9.2.24 / 0.2.10

3.3.9.0.30.00
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentáriaprevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos
Interessados da Prefeitura MunicipaldeIbirataiapelaLei OrçamentáriaAnual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O início do fornecimento/execução do objeto deverá ocorrer imediatamente após a
assinatura docontrato,conformeestipulado no termodeReferência.
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4.2. A execução será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio, emitido
por
uma
dasUnidadesAdministrativasdaPrefeituraMunicipalempapeltimbradoeassinadoporresponsáve
lpreviamenteidentificado,encaminhado aoCONTRATADO.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento/execução
mediante contatotelefônicopelo responsávelidentificado peloCONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O serviço deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e
de acordo comasnecessidadeseconveniênciasdo Contratante:
5.1.1. O veículo terá o preço do serviço fixado por Km, conforme for o caso, sendo motorista,
combustível,seguro e impostos, peças, pneus, lavagens, lubrificantes e mecânica geral, danos
e/ou sinistros por conta doContratado.
5.1.2. Amanutençãoeabastecimentodosveículosbemcomoaremuneraçãodoscondutoresdosveí
culosestarãoacargo daContratada.
5.1.3. Ospneusdosveículosdeverãosernovos,devendosersubstituídos,semprequenecessário,p
orpneusdequalidadeequivalente,conformeorientação do fabricantedoveículo.
5.1.4. Osveículosdeverãoestarsemprelimposehigienizados,adisposiçãodaCONTRATANTE.
5.1.5. AmanutençãopreventivaecorretivadosveículosédeinteiraresponsabilidadedaCONTRATADA.
5.1.6. Osveículosdeverãomanterascaracterísticasepadrõesdefábrica,nãosendopermitidoqualq
uerletreiro,marcaoulogotipoqueoidentifiqueaempresa,excetoquandosolicitadopelaCONTRATA
NTE;
5.1.7. Osveículos
disponibilizadospara
osserviços
deverãopossuirmarcavisualdaPrefeituraMunicipal,comareferência“PrefeituraMunicipalde[Nom
edoMunicípio] -Usoexclusivo emServiço”.
5.1.8. As propostas que não se enquadrarem nas especificações de preços acima,
apresentando
valoressuperiores,serão
consideradassuperfaturadas,sendo
delogodesclassificadas.
5.1.9. Caso o município realize algum serviço, considerado emergencial, que seja de obrigação
do proprietáriodo veículo, a Administração Municipal, poderá realizar a retenção das despesas
efetuadas, no momento daliquidaçãodadespesa.
5.1.10. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos,instrumentos,ferramentasemáquinasnecessáriosaodesenvolvimentodostrabalh
os,enfim,quaisqueroutrasdespesasnecessáriasàrealizaçãodosserviços,bemassim,deduzidosqu
aisquerdescontosquevenhamaser concedidos.
5.1.11. AosveículosutilizadosnaexecuçãodoobjetodesteEditaldeverão:
a) ser apresentados para vistoria na Supervisão de Transporte do Município de [Nome do
Município], no prazodeaté72(setentaeduas)horasapósaassinaturado Contrato;
b) realizarinspeçãoeventual,paraverificaçãodosequipamentosobrigatóriosedesegurança;
5.1.12. Aoscondutoresdosveículossãoexigidososseguintesrequisitos:
a) Teridadesuperiora18(dezoito)ou21(vinteeum)anos,quandoforocaso;
b) Serhabilitadonacategoriacompatívelcomotipodeveículo
c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
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médias duranteos12(doze)últimosmeses.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação dacontratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela comterceiros.
5.1.14. ÉpossívelasubcontrataçãoparcialdoobjetodesdequedevidamenteautorizadapelaContratada.
5.1.15. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados pelos sócios ou pelos
empregados
dacontratada,sobainteiraresponsabilidadefuncionaleoperacionaldesta,mediantevínculodesubo
rdinaçãodostrabalhadoresparacomaempresacontratada,sobreosquaismanteráestritaeexclusiv
afiscalização.
5.1.16. O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos
na execuçãodosserviçosocorridosno mês,combaseno valordo preçovigente.
5.1.17. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao
recolhimento dos impostosrelacionadoscomaprestaçãodo serviço,nomêsanterioràrealização
dosserviços.
5.1.18. Osserviçosnãopoderãosofrersoluçãodecontinuidadedurantetodooprazodasuavigência.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. O período de vigência será de12 (doze) meses, a considerar da assinatura do
Contrato,podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período até o limite de 60 (sessenta)
meses nos termos do art.57, inciso II da Lei nº 8.666/93, se assim for favorável ao interesse
público, com eficácia após a publicação doseu extrato no Diário Oficial do Município, disponível
no endereço www.Ibirataia.ba.gov.br, tendo início evencimentoemdiadeexpediente,devendose excluiro primeiroeincluiro último.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. Aspartesdevemcumprirfielmenteascláusulasavençadasnestecontrato,respondendopelas
consequênciasdesuainexecuçãototalouparcial.
7.2. OCONTRATADOdeve:
a) Prestaroserviçonotempo,lugareformaestabelecidosnocontrato.
b) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de
suaproposta,devendocomplementálos,casooprevistoinicialmenteemsuapropostanãosejasatisfatóriopara
o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1ºdoart.57daLei nº8.666,de1993.
c) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto deste contrato durante
toda sua vigência,em conformidade com as disposições do Edital, inclusive seus anexos e
termos
da
proposta
de
preços,
nostermosdalegislaçãovigente,ouquaisqueroutrosquevieremasubstituí-los,alterálosoucomplementá-los.
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se
obriga a atenderprontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade queverificarquando daexecuçãodofornecimento edagarantia.
e) Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos
quantitativos contratados,semprenasmesmascondiçõesestipuladasnesteContrato.
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f)
Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pela
Contratante,referentesàexecuçãodoobjetoeaocumprimentodasdemaisobrigaçõesassumidasne
steinstrumento;
g) cumpriroutrasexigênciasconstantesdoeditaldoPregãoEletrônicoaoqualestávinculado.
h) Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente à Contratante
ou
a
terceirosdecorrentesdesuaculpaoudolonaexecuçãodocontrato,nãoexcluindooureduzindoestare
sponsabilidadeàalegação deausênciadefiscalização daContratanteemseuacompanhamento.
i)
Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais
necessáriaspara reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade
eventuais
reclamações
cíveis,criminaisoutrabalhistasquepossamsurgiremdecorrênciado
evento danoso;
j)
Exercerafiscalizaçãonecessáriaaoperfeitocumprimentodocontrato,independentementedaf
iscalizaçãoexercidapeloContratante;
k) Responsabilizarsepelossalários,encargossociais,previdenciários,securitários,taxas,impostosequaisqueroutros
quevenhamincidirsobreoseupessoal,necessárioàexecuçãodoobjetoaserfornecido.
l)
Cumprirtodasasnormastécnicasaplicáveisparaaboaexecuçãodosserviços;
m) CumprirasordensdeserviçoemitidaspeloContratante;
n) Responsabilizar-seportodasasdespesasenvolvidasnaprestaçãodeserviços;
o) Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo/máquinas, como aqueles
relativos aoemplacamento e licenciamento dos veículos durante o período de execução do
serviço (com exceção dasmultas provenientes de infraçãoàs leis de trânsito, previstas
noCódigo de TrânsitoBrasileiro, que tenhamsido causadas por dolo ou culpa da Contratante),
devendo manter atualizada a respectiva documentação(Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos), encaminhando o documento de porte obrigatório para
ocontratantedentrodosprazoslegalmenteestabelecidos,quandodaemissãoouduranteatrocadee
xercício.
p) Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as
recomendações
do
fabricante,incluindoosserviçosdefunilariaelubrificação,bemcomoasubstituiçãodepneusedaspeç
asdesgastadas.
q) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos, como
troca
de
óleo,fluídosereparosmecânicosnecessáriosàsuamanutenção,comexceçãodoabastecimentodoc
ombustível.
r) Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, colisão e incêndio com cobertura
total dos carrosdurantetodo o prazo devigênciacontratual.
s) Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como
apresentar
a
cada
fatura,comprovaçãoderegularidadefiscal.(Art.55,IncisoXIIIdaLein.º8.666/93).
t)
observareadotartodasasnormasdesegurançaeprevençãoaincêndio,recomendadasporLei.

7.3. SãoexpressamentevedadasaoCONTRATADO:
a) aveiculaçãodepublicidadeacercadestecontrato,salvosehouverpréviaautorizaçãodocontratante;
b) asubcontrataçãototalparaaexecuçãodoobjetodestecontrato.
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c) acontrataçãodeservidorpertencenteaoquadrodepessoaldoCONTRATANTE,duranteavigência
destecontrato.
d) Em caso de dificuldades financeiras da Contratante, que a impossibilite a forma de
Pagamento conformeestipulado neste contrato, a Contratada fica impedida de paralisar
mesmo
que
seja
parcialmente
o
serviço
detransporteantesdecompletar
os90(noventa)diasdeatraso.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuaropagamentonotempo,lugareformaestabelecidosnocontrato.
b) Procederàpublicaçãoresumidadoinstrumentodecontratoedeseusaditamentosnaimprensao
ficial,condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos
da suaassinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado,
podendo, paratanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os
relatórios de prestação do serviçoelaboradospelaContratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao
desenvolvimento dosserviços,bemcomo aoslocaisondeosserviçosserão executados;
e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisão oudesconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para
que a regularize sob pena deserem-lheaplicadasassançõeslegaisecontratuaisprevistas;
f)
Indicarolocalondeosveículosserãoentreguesparaatendimentodademandaerecolhidos.
g) Efetuarospagamentosdevidosdeformatempestiva,deacordocomoestabelecidoemcontrato.
h) Rejeitar,notodoouemparte,osveículosdisponibilizadosparaoserviço,casoosmesmosafaste
m-sedasespecificaçõesdo EditaleseusAnexosedaPropostadacontratada.
i)
Manifestarseformalmenteemtodososatosrelativosàexecuçãodocontrato,emespecialquantoàaplicaçãodep
enalidadespelo descumprimentototal ouparcialdo contrato.
j)
observarasobrigaçõesrelativasaoCONTRATANTE,previstasnoAnexoITermodeReferênciadoeditaldo Pregão Eletrônico.
CLÁUSULAOITAVA-DORECEBIMENTO
8.1. Oobjetodestalicitaçãoserárecebido,conformeautorizaoart.73daLei8.666/1993.
I -emsetratandodeobraseserviços:
a) provisoriamente,peloresponsávelporseuacompanhamentoefiscalização,mediantetermocir
cunstanciado,assinadopelaspartesematé15(quinze)diasdacomunicaçãoescritadocontratado;
b) definitivamente,porservidoroucomissãodesignadapelaautoridadecompetente,medianteter
mocircunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove aadequaçãodoobjeto aostermoscontratuais,observado odisposto noartigo
69destaLei;
II -emsetratando decomprasoudelocaçãodeequipamentos:
a) provisoriamente,paraefeitodeposteriorverificaçãodaconformidadedomaterialcomaespecificação;
b) definitivamente,apósaverificaçãodaqualidadeequantidadedomaterialeconsequenteaceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal
válidocorrespondenteaomaterial fornecido.
8.3. AAdministraçãorejeitará,notodoouemparte,obra,serviçooufornecimentoexecutadoemdes
acordocomo contrato.
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CLÁUSULANONA-DOACOMPANHAMENTOEDAFISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidor oupor representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistência deterceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração doCONTRATANTE,pararepresentá-lo semprequefornecessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalizaçãodocontrato ouaoutro servidordesignado paraessefim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor
do Contrato,designadopelo ÓrgãoGerenciador.
CLÁUSULADÉCIMA–DAGARANTIADEEXECUÇÃODOOBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter
5%
(cinco
porcento)decadamontanteapagar,paraasseguraropagamentodemultas,indenizaçõe
seressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao
CONTRATADO
quando
doúltimopagamentodevido,deduzida,seforocaso,dasmultas,indenizaçõeseressarcimentos.
10.1.
Agarantiaprestadaserárestituída(e/ouliberada)apósocumprimentointegraldetodasas
obrigaçõescontratuaise,quandoemdinheiro,seráatualizadamonetariamente,conformedispõeo§
4ºdoart.56daLei 8.666/93.
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA–DALIQUIDAÇÃOEDOPAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente a execução dos
serviços, pormeio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente
do licitante vencedor,mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente,
planilha de execução, devidamenteatestadapelo Órgão deCompetente.
11.2. Emhavendoalguma pendência impeditiva do pagamento, o prazofluirá a partirde sua
regularizaçãoporpartedaCONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado,
em 02 (duas)vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibirataia,
para fins de liquidação epagamento,acompanhada,dasseguintescomprovações:

a)
b)
c)

RegularidadejuntoaFazendaFederal,EstadualeMunicipal;
RegularidadejuntoaoFGTS-CRF;
RegularidadeTrabalhista.

11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado
da operaçãofinal apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas
decimais
a
partir
daterceira,considerando
paravaloresemcentavos,apenasasduasprimeirascasasdecimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
a notafiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará
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pendente, até que a mesmaprovidencieasmedidassaneadoras.
11.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e
das quantidadesestimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento/serviço efetivamenterealizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizaçõesdevidaspelaContratada,nostermosdestecontrato.
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA–DOREAJUSTAMENTO,DAREVISÃOEDAATUALIZAÇÃO
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço
ofertado napropostavencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesasque, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando o CONTRATANTE dequaisquerônuspordespesasdecorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderãoser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo
como limite máximo a variação doÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidor(INPC)doIBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentarsua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação aPrefeituraMunicipaldeIbirataia.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor
o preço que setornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro docontrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornouexcessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculadaconsiderando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variação doINPCdo IBGEpro ratatempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de algumaforma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a dataacima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura domês seguinte ao da ocorrência, são
calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,onde:
EM=Encargosmoratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;VP= Valordaparcelaematraso.
I=Índicedecompensaçãofinanceira=0,00016438,assimapurado:
i36
5

6/10
0
365

I=0,00016438

Ondei=taxapercentualanualnovalorde6%.
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA-DAALTERAÇÃODOCONTRATO
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13.1. Estecontratopodeseralteradonoscasosprevistosnoart.65daLein.º8.666/93,desdequehaj
ainteressedo CONTRATANTE,comaapresentação das devidasjustificativas.
13.2. OCONTRATADOficaráobrigadoaaceitarnasmesmascondiçõescontratuais,acréscimosousu
pressõesdeaté25%(vinteecincoporcento)do valorinicialatualizado do contrato.
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DARESCISÃO
14.
Constituemmotivopararescisãodocontrato:
14.1.
Onãocumprimentodecláusulascontratuais,especificações,projetosouprazos;
14.2.
Ocumprimentoirregulardecláusulascontratuais,especificações,projetoseprazos;
14.3.
Alentidãodoseucumprimento,levandoaAdministraçãoacomprovaraimpossibilidadeda
conclusãodo fornecimento,nosprazosestipulados;
14.4.
Oatrasoinjustificadonoiníciodofornecimento;
14.5.
Aparalisaçãodofornecimento,semjustacausaepréviacomunicaçãoàAdministração;
14.6.
Asubcontrataçãototaldoseuobjeto,aassociaçãodocontratadocomoutrem,acessãooutr
ansferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste
edital e nocontrato;
14.7.
A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, eautorizaçãoexpressano Editaloucontrato;
14.8.
Odesatendimentodasdeterminaçõesregularesdaautoridadedesignadaparaacompanh
arefiscalizarasuaexecução, assimcomo asdeseussuperiores;
14.9.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do
art. 67 da Lei nº8.666/93;
14.10. Adecretaçãodefalênciaouainstauraçãodeinsolvênciacivil;
14.11. Adissoluçãodasociedadeouofalecimentodocontratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execuçãodo contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas
e
determinadas
pelamáximaautoridadedaesferaadministrativaaqueestásubordinadoocontratanteeexaradasno
processoadministrativoa queserefereo contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando
modificação do valor inicialdocontrato além do limitepermitidono §1º do art. 65da Leinº
8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento evinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda porrepetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçõespelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
aocontratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que sejanormalizadaa situação;
14.16. Oatrasosuperiora90(noventa)diasdospagamentosdevidospelaAdministraçãodecorren
tesdoserviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação daordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suasobrigaçõesatéqueseja normalizada a situação;
14.17. Aocorrênciadecasofortuitooudeforçamaior,regularmentecomprovada,impeditivadaex
ecuçãodocontrato;
14.18. DescumprimentododispostonoincisoVdoart.27daLeinº8.666/93,semprejuízodassanç
õespenaiscabíveis.
14.19. Arescisão,devidamentemotivadanosautos,seráprecedidadeprocedimentoadministrati
vo,asseguradoocontraditório ea ampla defesa.
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CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DASSANÇÕES
Oatrasoinjustificadonaexecuçãodocontratosujeitaráocontratadoàsseguintespenalidades:
Advertênciaporescrito;
Multademorade0,03%sobreovalordocontratopordiadeatraso,atéolimitede30(trinta)di
as,apósoqualserá caracterizadaa inexecução totaldo contrato;
15.1.3. Multacompensatóriade10%sobreovalordocontrato;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, porprazonão superiora 02(dois)anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto
perdurarem
osmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautori
dadequeaplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízosresultantesedepois dedecorrido o prazo de02(dois)anos.
15.2.
Ainexecuçãototalouparcialdocontratosujeitaráocontratadoàsseguintespenalidades:
15.2.1. Advertênciaporescrito;
15.2.2. Emcasodeinexecuçãoparcial,multacompensatóriade0,3%sobreovalordocontratoporo
corrência,atéo limitede 30%;
15.2.3. Emcasodeinexecuçãototal,multacompensatóriade 20%sobreovalordocontrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, porprazonão superiora 02(dois)anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto
perdurarem
osmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautori
dadequeaplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízosresultanteseapós decorridoo prazo de02(dois)anos.
15.3.
Quem,convocadodentrodoprazodevalidadedasuaproposta,nãocelebrarocontrato,deix
ardeentregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seuobjeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo oucometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro
deFornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de
multa em percentualequivalenteàmulta previstapara inexecuçãototaldocontratoedasdemais
cominaçõeslegais.
15.4.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar
e
dedeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãopoderãotambémseraplic
adasàsempresasou aos profissionais que:
15.1.
15.1.1.
15.1.2.

Tenhamsofridocondenaçãodefinitivaporpraticarem,pormeiosdolosos,fraudefiscalnore
colhimentodequaisquertributos;
15.4.2. Tenhampraticadoatosilícitosvisandoafrustrarosobjetivosdalicitação;
15.5.
DemonstremnãopossuiridoneidadeparacontratarcomaAdministraçãoemvirtudedeato
silícitospraticados.
15.6.
Aspenalidadesserãoaplicadasapósregularprocessoadministrativo,emquesejaassegur
adoaolicitanteocontraditório eaampla defesa, comos meios erecursosquelhes sãoinerentes.
15.7.
Amultaserádescontadadagarantiadocontratoedepagamentoseventualmentedevidosp
elaAdministração.
15.8.
AsançãodedeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPúblic
aédecompetênciaexclusiva da Prefeitura Municipal.
15.9.
AsdemaissançõessãodecompetênciaexclusivadoSecretárioMunicipaldePlanejamentoeFina
nças.
15.4.1.

CLÁUSULADÉCIMASEXTA-DAFUNDAMENTAÇÃOLEGALEDAVINCULAÇÃODOCONTRATO
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15. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vinculase ao edital e anexos doPregãoEletrôniconº018/2022,bem como àproposta do
CONTRATADO.
CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA-DOFORO
16. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente,serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Ibirataia com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiadoqueseja.
E,parafirmezaevalidadedoquefoipactuado,lavrouseopresenteContratoem2(duas)viasdeigualteoreforma, para que surtam um só efeito, as
quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da parte,CONTRATANTEe
CONTRATADO, epelastestemunhas abaixo.
Ibirataia/BA,xxdexxxxxxxxxxxxxxxxde2020.
CONTRATANTE

CONTRATADA

ANACLÉIADOS
PRESA]

SANTOSLEAL
[RAZÃOSOCIALDAEM

Prefeita
CNPJ:00.000.000/00
0-00

TESTEMUNHAS:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF:xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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