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UJornal doSudoeste 
02 de outubro de 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

AVISO DE LICITAいO PREGO PRESENCIAL - N・ 06912019 

A Prefeitura Muniopal de Po6es - Bahia, em ceniormidade coat o diwosto na Lei Federal n' 
"“月3山““α司叩皿520ロ加2, Deaeto Mutt叩司 n。 016/2017, 229/2018, Lei Cc,叩町卿la「  
n 123/20叫 e 147/14,心m四国切 q叫 Seは realiado ロ「'reg加 Presenoal n' 06馴2019 加ido 
cut”ロ oりetc o咽ito虎F叫os pata aa i同a"o de empresa para a presta"o de servros de 
d面as de sma iza戸o em atendimento・山mar司“ぬsdiversas Swsarias deste bjnici叫叫e 
S馴‘陀ョ七adomda 14 de re血郎口血加19加吋t3Gnin,mse山desta Pid曲n.Aos'tileressト  
dos o Edital estar 自  d叫●柳o no li吐 it即:/A.eapocoes加.ioflbrman印arvndalidtacoesN ovo 
&叫*1加ww」「ョ恰pa個”ョ馴・ms"，”」・ルョo印amロョA」園no. mais nf&rn叫das円dO ao Se・
加e com叫垣吋e, e引abdeddo a Rua Itshn'1469,Centr'o,P叫6es4a 山s0Th 加m 自slah伽lien. 
Os demais atos desl・ processo sero raibicados no Di'rio O'OS do Municipio. PO'e5IBA, 02 de 
加旬So de 2019. Preg叫ito: Jo●o P厭to刊beio面Nasdmento 

AVISO DE LICITAいO PREGAO PRESENCIAL ー  N。  070/2019 

A Prefeitura Munid回血 PCゆ“ Bahia, em conformidade com o dispasto na Lei Federalザ  
8.666川 Lei Federalザ皿52α2恒〕2 ［加ロdo晒川柳pain5 01612017,229/2018,1d Cc.nplemenい「  
ti 123na応 e 147/14bm‘崩肌o que Seは「関irado o 「叩●o Presendal o 070/20四 tendo 
町叩d加to o tegs加血F叫叫”ョ aa耐は叫加 dee叫耳・ョ Ia o tutu馴ln"bd日 temU・
町anjeiros em atendirTler加as dunandas da Seaelaria Munidpal山Sa'de deste Municipio, que 
sera肥補zado no dia l4deo.助bo血加19,a s Ia,30min. na  sede desta Pra/e而「，  Aos 川eressa- 
郎o Ed回estara ョ  disposi''om'I*h仰'I加%WOWe5上aJo.utg.レ加ョ叫)arenda市toesNm 
d叫 h仰J加ww血am舶・onDapa二叫“9w加n旧n糾用reno話」i」 ano mS耐am9es 四nto ao seー  
torcorii胆毎me, est細α刻o' Rua旧柵プ146aCentro, Po醐“a das OThOOmin加 l3liOOmin. 
Os demais atos deste processo sero pthkados rio Diarlo 0'dS do破irrcipio. P叫des旧A, 02 dc 
m加レode 2019. Pregoeiro: Joo Pedro叫晒『り山 Nasdn,e,助  

AVISO DE LICITACAO PREGO PRESENCIAL ・  N。  071/2019 

A Prefeitura Mu,相pal de Poes - O曲旧 emmfutialdade axe o d叫josto na Lei F司e訓 n' 
8.666/93, Lei Federaln i 10.520/2002. Decreto Munici回nユ 016/2017 22912mLei Complementar 
n' 123/2ロ06 e 付7/14. lana 叫日Co que seば isalzado o Preg』o Presenrzal 。ロ71/即19, tendo 
"mdjeto o r叩Isto血preos para ewatuei bnedmen加血mmveis em ateMSwito a diversas 
Sea敏加as deste Municipio, que seは realla山, no dia 15 de ou旬bra血加19. 白  s I山3aian, na 
sede desいP同‘町a.Aosmerassados o Edital estar' di叩o町言o no而kitI中://w*w.pocoes.ba皿  
"9加かanspareodadid白roesNovo 山皿p1加a電transparenda.mcoes畑.govbrルansparencia/ 
dano, mais mforrna'es pinto ao setor coinpd●面‘ es垣同日《ido' Rua I幽a, n。  146 9, Cmto, 
Pロゆes毛a.dasOTha'nii as13f冊●● Os山ireis atos desle pm氾ssロ ser加四bicados no D函o 
師oat do Municipio. Po"es/BA 02血outubro de 2019. Pregoeiro: Joo Pedro Ribeiro do Nasci- 
memo 



Licita96es 

AVISO DE UCITACAO PREGAO PRESENCIAL ・  N。  06912019 

A Prefeitura Municipal de Po"es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal n。  8.666/93, 
Lei Federal n。  10.52012002, Decreto Municipal n。  016/2017, 229/2018, Lei Complementar n。  123/2006 
e 147/14. toma pロblico que ser自  realizado o Preg自o Presencial no 06912019, tendo corno objeto o 
registro de pre9os para a contrata●o de empresa para a presta9ao de servi9os de di白rias de 
sdhorizaao - em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Municipio, que ser 
realizado no dia 14 de outubro de 2019, 白  s O9hSOmin, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o 
Edital estar 白  disposi,o no link httw/Iwww.00coes.ba.io.OrQ.brltraflsparenciallicitacoesNovo e/ou 
htto://www.transoarencia.Docoes.ba.00v.br/transDareflcia/diario  mais informa"es junto ao setor 
competente, estabelecido 白  Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba, das O7hOOmin 白  s lShOOmin. Os 
demais atos deste processo sero publicados no Dirio Oficial do Municlpio. Po96es/BA, 02 de outubro 
de 2019. Pregoeiro: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento. 

Quarta-feira 
2 de Outubro de 2019 
2 一 Ano ・ N. 586 

Poゆes 
Di自rio Oficial do 眼，晒’m 

CERTIFICAいO DIGITAL: POQHLLD7TDJ2DRZXW5CODG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POO ES 
ESTADO DA BAHIA 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL no 06912019-SRP 

DATAIHORA DO CERTAME: 14 de outubro de 2019, 09:3Ohs. 

EDITAL PREGA0 PRESENCIAL n° 069/2019-SRP 

DATA/HORA DO CERTAME: 14 de outubro de 2019, 09:30hs. 

OBJETO: Registro de preo para a contrata9ao de empresa para a presta"o de servi9os de dirias de 
sonoriza"o em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Municpio. 
OBJETO: Registro de preço para a contratação de empresa para a prestação de servigos de diárias de 

sonorização em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. 

I' 

EMPRESA: CNPJ: 

ENDEREÇO: NÚMERO: 

BAIRRO: CIDADE / UF: CEP: 

E-MAIL: 

TELEFONES: 	 , IF= 

PESSOA PARA CONTATO: 

CARGO NA EMPRESA: 

● • 

Recebemos da Comiss百o Permanente de Licita 白o - CPL, cpia do Edital e seus anexos, do 

Preg白o Presencial n。  069/201 9-SRP, para o objeto acima referenciado. 
P0中es 一 BA, 	de 	 de2019. 

Recebemos da Comissõo Permanente de Licitaçao - CPL, copia do Edital e seus anexos, do 
Pregão Presencial n° 069/2019-SRP, para o objeto acima referenciado. 
Poções - BA, 	de 	 de2019. 

Assinatura: 

Nome Legivel 

Identidade: 	 CPF: 

Assinatura: 

Nome Legivel: 	  

Identidade: 	 CPF: 	  

ESTE COMPROVANTE DEVERA SER REMETIDO AO SETOR DE LICITACOES E 
CONTRATOS, PELO E-MAIL Iicitapmp2017@gmail.com  PARA EVENTUAIS 
COMUNICA9OES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSRIO. 

ESTE COMPROVANTE DEVERA SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, PELO E-MAIL licitapmo2017gDomail.com  PARA EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

OBS: N'o nos responsabilizamos por esclarecimentos de eventuais altera96es deste edital e seus anexos tendo em vista 
a aus'ncia da comprova'o de retirada do edital. 
OBS: Nito nos responsabilizamos por esciareclmentos de eventuais alterações deste edital e seus anexos tondo em vista 

a ausência da comprovagio de retirada do edital. 

PじITURA fl MUHICIPfl'coes 
pliSletiro411. 

 

Pra9a da Bandeira, 02- Centro - Po9es - Bahia -FONEIFAX (77) 3431-5820 Praga da Bandeira, 02 - Centro - Poções - Bahia -FONE/FAX (77) 3431-5820 

、- 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

EDITAL DE LICITA9AO 

PREGAO PRESENCIAL No 069/2019-SRP 

1 ・  REGENCIA LEGALLe1 10.520/02, Lei n。 8.666/93, Decreto Federal n。  7.892/13, LC 123/06, 
147/14, Decreto Municipal no016/2017 e 229/2018 

II - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL No: 069/2019-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 15612019 

川  - 6 RGAO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAいO E 
PLANEJAMENTO 

IV ・  TIPO DE LICITA9AO: MENOR POR LOTE 

V ・  REGIME DE EXECU9AO: POR ITEM 

VI- FORMA DE FORNECIMENTO: AQUISI9AO PARCELADA 

VII ・  SESSAO PUBLICA: - ~ - 
Ser conduzido pelo Pregoeiro Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, com auxrlio da 
equipe de apoio. 

VIII- OBJETO: 

8.1. Constitui objeto desta Licita"o, registro de pre9o para a contrata"o de empresa para a 
presta"o de servi9os de dirias de sonoriza●o em atendimento as demandas das diversas 
Secretarias deste MunicIpio, conforme especifica加es constantes no Anexo I 

8.1.1 O crit'rio de luluamento adotado ser o MENOR PRECO POR 
LOTE, observadas' asexlg*flclas contldas neste Edital e seus Anexos 
quanto ' s especifica96es do objeto. 

8.2 - Ao se candidatar ao fornecimento de determinado Item, a empresa obriga-se sob pena de 
desclassifica"o a fornecer o mesmo 

8.3 - A contrata"o com a (s) empresa (s) vencedora (s) obedecer 白  s condi96es constantesna 
Minuta do Contrato de Fornecimento, Anexo V, deste Edital 

IX - FUNDAMENTO LEGAL 

9.1 - A presente Licita弾o ser regida pela Constitui戸o Federal, pelas normas gerais da LEIS 
FEDERAIS N。(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N。  123 DE 14/12/2006, 147/14, 
DECRETO MUNICIPAL No 016/2019, e demais normas e reda96es aplic白veis, bem como as 
clusulas, condi加es e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Principios de 
Direito P"blico, suplementados pelos preceitos de Direito Privado 

Pびど6MUNICIPALoes Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia -FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

9.2 - As propostas devero obedecer 自  s especifica"es deste instrumento convocatrio e 
anexos, que dele fazem parte integrante. 
9.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilita弾o sero recebidos no 
endereo acima mencionado, na sessao p'blica de processamento de Preg白o, aps o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar de certame. 

X - DA CONDI9AO DE PARTICIPA9AO 

10.1 - Podero participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as 
exig6ncias de habilita'o contidas neste edital e seus anexos e, que perten9am ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. 

10.2- N白o ser百o admitidas empresas em cons6rcio nem as que estejam suspensas 
temporariamente de participar e de licitar com a Administra,o P自blica ou, ainda, as declaradas 
inid6neas, na forma dos incisos II e Ill do art. 186 da Lei Estadual n.9.433/05, bem como da 
Lei Federal 8.666193 

10.3- E vedado ao agente politico e ao servidqr p自blico de qualquer categoria, natureza ou 
condi"o, celebrar contratos com a Adhiihlstra"o direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exce96es legais, nos termos 
das Leis Federal n.o 10.520/02 e n.8.666/93, bem como da Lei Estadual n.o 9.433/05 

10.4- C6pia deste Edital e seus anexos estar白o a partir da data da publica"o de seu resumo 
em Di白rio Oficial 白  disposi"o dos interessados, os quais podero obt-lo junto a sede desta 
Prefeitura de segunda a sexta das 7:30h 白  s 12:30h. Outras informa6es sobre a licita"o sero 
prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos mesmos locais e horrios, fones (77) 3431-
5820 

Xl ・  CREDENCIAMENTO 

11.1-O proponente dever se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatrio, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, inclusive, quando for o caso, a declara●o do contador quanto ao enquadramento 
do fornecedor nas disposi"es dos artigos 42 a 45 da LC Federal n.。123/2006, ou modelo 
Anexo VI 

11.2- O credenciamento de s6cios far-seー白  atrav白s da apresenta"o do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por a"es, acompanhado do documento 
de elei"o e posse dos administradores 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obriga"es em decorrencia de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procura"o p"blico ou particular, com 
poderes especificos para formular lances, negociar pre9o, interpor recursos e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alinea "a" podendo ser a ロ  ltima altera"o para esse 
caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga, conforme modelo anexo 

PPUflITURA fl MUSICA.ocoes Pra9a da Bandeira, 02 一  Centro - Po"es - Bahia -FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

c) Os documentos referidos nos itens anteriores podero ser apresentados em original, c6pia 
autenticada ou c6pia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada 
pelo pregoeiro ou equipe de apoio ou representante da Secretaria de Administra9白o. 

11.3 - O representante legal e o procurador devero identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento de identifica"o que contenha foto 

11 .4 - E vedada a participa9百o de uma ロ  nica pessoa como representante de mais de um 
licitante, que dever estar presente na sess白o pロblica 

11 .5 - As empresas optantes pelo simples nacional no caso de Micro ou empresa de Pequeno 
Porte tero assegurados todos os direitos e prerrogativas conferidos pela Lei complementar 
123106, e demais legisla96es afetas. Dever a declara"o de enquadramento como Micro ou 
empresa de Pequeno Porte, ser apresentado fora dos envelopes ou no envelope de Proposta 
de Pre9os, conforme modelo inserto no Anexo Vldeste edital. 

11.6- Iniciada a sess白o p自blica do Preg百o, n白o caber desist6ncia da proposta 

11 .7 - A ausencia do credenciado em qualquer ! momento da sesso importar a imediata 
exclus白o da licitante por ele representada, salvo autoriza"o expressa pelo Pregoeiro 

XII ・  DA FORMA DE APRESENTA9AO DA DECLARA9AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITA9AO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITA9AO. 

12.1- A declara9'o de pleno atendimento aos requisitos de habilita"o Anexo Ill deste 
Edital, dever ser apresentada fora dos envelopes A e B. 

12.1.1 Caso a licitante apresentar essa declara9含o de pleno atendimento aos requisitos de 
habilita弾o Anexo III e tiver com a habilita9自o irregular e nao podendo sanar durante a sesso 
dever白  ser aplicado processo administrativo 

12.2- A proposta e os documentos para habilita9白o devero ser apresentados, separadamente, 
em 02 (dois) envelopes fechados e indevass白veis, contendo, em sua parte externa, al白m do 
nome da proponente e do n.o do CNPJ, os seguintes dizeres 

12.2.1 - ENVELOPE "A" PROPOSTA DE PRE9OS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES-BA 
PREGAO PRESENCIAL N。 069/201 9-SRP 
NOME DO LICITANTE: 
CNPJ: 

12.2.2- ENVELOPE "B" DOCUMENTAAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES-BA 
PREGAO PRESENCIAL No 069/2019-SRP 
NOME DO LICITANTE: 
CNPJ: 

PびITU A fl MUNICIPALdoes Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po'esー  Bahia -FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

12.3- A proposta dever白  estar em original, datilografada ou digitada ou at manuscrita, apenas 
no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, 
datada e assinada, pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo 
necess白ria, nesta ltima hip6tese, a apresenta9白o da procura弾o que contemple 
expressamente este poder 

12.4 - Os documentos necess白rios 白  habilita,o podero ser apresentados em original por 
qualquer processo de cpia autenticada por Tabelio de Notas ou cpia acompanhada do 
original para conferncia e se for o caso autentica9百o do Pregoeiro ou por membros da equipe 
de apoio ou ainda por outro servidor desta Administra'o 

12.5 - Na hip6tese do Item anterior a habilita"o dos proponentes ficar白  condicionada 白  
verifica,o dos seus respectivos registros, por meio de consulta "on-line" ou at6 fax 
(possibilidade de saneamento de falhas) 

XIII - DO CONTEODO DO ENVELOPE - A, "PROPOSTA COMERCIAL" 

13.1- A proposta de pre9os dever conter os 月  eguintes elementos 

a) nome, endereo, CNPJ; 
b) valores num白ricos e n白o obrigatoriamente por extenso; 
c) cota9ao de todos os itens do Lote, caso deixe de cotar algum Item ser白  desclassificado no 
lote, com exce,o da licita弾o por item. 
d) Especifica,o detalhada do objeto da presente licita"o, em rigorosa conformidade com as 
especifica加es do Edital - Anexo I, n白o se admitindo propostas alternativas. 
e) preo unit白rio e total, por Item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado a data 
de sua apresenta"o, sem inclus白o de qualquer encargo financeiro ou previs白o inflacion白ria. 
Nos preos propostos devero estar incluidos, al白m do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licita"o. 

13.2- 0 proponente dever elaborar a sua proposta de preos para a quantidade total 
demandada, expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas 
decimais, ficando esclarecido que n白o sero admitidas as propostas alternativas 

13.3- Na formula9白o da proposta, ocorrendo diverg色ncia entre o pre9o por item em algarismo 
(n自mero) e se tiver o expresso por extenso, ser levado em conta este ロ  ltimo e caso ocorrendo 
divergencia entre o unitrio e o total ser considerado o total 

13.4 - Marca/modelo, caso tenha devero ser informadas, no Formul白rio da Proposta, modelo 
Anexo I, deste Edital. 

13.5 - A proposta apresentada e os lances formulados dever百o incluir todas e quaisquer 
despesas necess白rias para o fiel cumprimento do objeto desta licita"o, tais como: impostos, 
tributos, encargos e contribui"es sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais 
despesas inerentes, devendo o preo ofertado corresponder, rigorosamente さ  s especifica"es 
do objeto licitado; 

13.6- A proposta de pre9os ter validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da entrega da proposta, facultado, porm, aos licitantes estender tal validade por prazo 
superior a este 

Pびと6菅監  Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia -FONE1FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

13.7- N白o ser自  permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de antecipa9自o de 
pagamento na formula"o das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 
proponente que assim o fizer. 

13.8- N白o ser considerada qualquer oferta de vantagem n白o prevista neste edital, nem 
propostas com pre9o global ou unit自rio simb6lico, irris6rio ou de valor zero, incompatveis com 
os pre9os dos insumos e sal自rios de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

13.9- Ser白o desclassificadas as propostas que n白o atenderem 白  s condi"es e exigencias deste 
Edital ou que consignarem valor unitrio ou global superior aos praticados no mercado ou com 
pre9os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n白o venham a ter 
demonstrada sua viabilidade atrav6s de documenta"o que comprove que os custos dos 
insumos s白o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade s白o 
compatIveis com a execu"o do objeto do contrato 

13.10-A formula"o da proposta implica para o proponente a observ白ncia dos preceitos legais 
e regulamentares em vigor, tornando-o respons白vel pela fidelidade e legitimidade das 
informa9es e dos documentos apresentadbs. 

13.11 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, dever白o apresentar uma 
declara9自o, conforme modelo Anexo VI. 

DO CONTEODO DO ENVELOPE DE HABILITA9AO (ENVELOPE B) 

13.12- 0 envelope "Documentos de Habilita●o" dever conter os documentos a seguir, 
numerados e relacionados os quais dizem respeito a: 

13.12.1 ADocumentaCao Jurdica ser comprovada mediante a apresenta"o do seguinte 
documentos 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigqr, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de elei"o dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
a96es, acompanhados da documenta"o mencionada na alinea "b" deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartrio de Registros Civis de Pessoas 
Juridicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercicio; 

e) Decreto de autoriza9百o e ato de registro ou autoriza9百o para funcionamento expedido 
pelo orgao competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei 
Federal n.。  5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir 

13.12.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Ser自  comprovada mediante a apresenta"o dos 
seguintes documentos 
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a) Prova de inscri9白o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da 
Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de Inscri"o no Cadastro de Contribuinte Estadual no caso de aquisi"o de 
material e produtos; 

c) Prova de Inscri9自o no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo 白  sede ou ao 
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do 
certame, no caso de servi9os podendo ser comprovado com a inscri叫o municipal ou 
alvar de funcionamento; 

d) Prova de regularidade de d白bito com as fazendas estadual e municipal quando for o 
caso, da sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da empresa, 
mediante Certid白o Conjunta de D6bitos Relativos a Tributos Federais e 白  Divida Ativa 
da Unio e INSS expedida pela Secretaria da Receita; 

f) Prova de regularidade de d白bito para o Fundo de Garantia Por Tempo de Servio, 
(FGTS); 

g) Prova de inexist6ncia de d白bitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a 
apresenta戸o de Certid百o Negativa de D'bitos Trabalhistas (CNDT), obtida no site: 
http:/Iwww.tstjus.br/certidao,  conforme Lei n。 12.440, de 7 de julho de 2012 

s : 	" ' 

13・15・3 - Qualifica9ao Econ6mico-Financeira: Ser comprovada mediante a apresenta"o 
dos seguintes documentos: 

a- Certid百o neaativa de Falncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurIdica, nos ltimos 30 (trinta) dias anteriores 白  data de abertura da licita"o 
ou de execu'o patrimonial, expedidas pelo distribuidor do domicilio da pessoa 
fisica. (dispens白vel para MEl - Micro Empreendedor Individual) 

b- Balanco patrimonial do 自  ltimo exercicio social devidamente lan9ados no livro di白rio 
registrado na Junta Comercial do domic「lio ou sede da empresa, que comprovem a 
situa"o financeira desta, vedada a sua substitui"o por balancetes ou balan9os 
provisrios, podendo ser atualizado por i ndices oficiais, quando encerrados h白  mais 
de 03 (trs) meses da data da apresenta"o da proposta ou o balano patrimonial, 
Escritura"o Contbil Digital (ECD), atraves do SPED - Servio P"blico de 
Escritura9白o Digital que compreende 

~ ー  livro Dirio e seus auxiliares se houver; 
II - livro Raz白o e seus auxiliares se houver; 
川ー  livro Balancetes Dirios, Balanos e fichas de lan9amento comprobat6rias dos 
assentamentos neles transcritos. 
b.1 - As empresas constituidas no exercicio em curso dever白o apresentar cpia do 
balan9o de abertura ou c6pia do livro di白rio contendo o balano de abertura, inclusive 
com os termos de abertura e encerramento; 
b.2 ・  No caso de licita"o para fornecimento de bens para pronta entrega, n白o se exigir 
da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresenta弾o de balan9o patrimonial 
do ltimo exercicio social; 
b.3 - No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poder apresentar 
em substitui"o ao balano o extrato do SIMPLES NACIONAL dos ltimos 03 meses; 
b.4 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos devero ser acompanhados da 
自ltima auditoria cont白bil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei no 5.764, de 
1971, ou de uma declara"o, sob as penas da lei, de que tal auditoria n白o foi exigida 
pelo Org白o fiscalizador; 
b.5 - Dispens白vel para MEl - Micro Empreendedor Individual 

Pじど6賛 

 

Praa da Bandeira, 02 Centro - Po6es - Bahia ・FONEJFAX (77) 3431・5820 

g) 

令  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

b.6. A DHP/CRCou CRP doprofissional respons白vel do balano com validade atual ou DHP 
do respons白vel t6cnico pelo balan9o, com validade para o encerramento do balan9o 

13.12.4 -Qualifica9'o T'cnica - Ser comprovada atrav白s da apresenta●o dos seguintes 
documentos 

a. Declara9ao de Prote9ao ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso X)(Xlll do 
art. 7。  da Constitui 百o Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 
Estadual n.。  9.433/05, de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e n自o emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o 
emprego de menor a partir de 14 anos, na condi"o de aprendiz, conforme modelo 
constante no Anexo IV deste Edital; 

b. Declara9ao assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente 
identificado, com data recente, de que n白o est白  declarada inid6nea ou suspensa, por 
qualquer org白o ou entidade da Administra"o Publica Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 
8.666/93, e que n白o se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com 
aualauer entidade inteqrante da Administrac巨o P自blica Municipal, Estadual ou Federal, 
aureta ou inaureta, moaeio (Anexo VII) 

c. Declara9ao que n白o possua servidor pロblico no quadro de s6cio da empresa licitante, 
(Anexo V川）, 

d. Comprova9'o de aptid'o do desempenho de atividade pertinente e compatrvel em 
caracteristicas similares com o objeto da licita"o, atravs da apresenta"o de pelo 
menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurdica de direito p自blico ou privado 

XIV ・  DO PROCEDIMENTO DA LICITA9AO 

14.1 - FASE INICIAL 

14.1.1- No hor白rio e local indicado na clusula VII deste edital, ser aberta a sess昏o pロblica 
deprocessamento do Preg白o, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame, com dura"o minima de 15 (quinze) minutos. 

14.1.2- Concluida a fase de credenciamento, os licitantes dever白o entregar ao pregoeiro a 
Declara9ao dePleno Conhecimento e Atendimento a s Exigencias de Habilita9'o previstas 
neste edital, Anexo Ill e ap6s esta fase os envelopes A - Proposta de Pre9os e o Envelope B - 
Habilita"o, n百o sendo mais aceitas novas propostas. 

14.1.3- Iniciada a sessao pロblica do preg白o e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a 
respectiva documenta9白o, n白o cabe desistncia da proposta. 

14.1.4- A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilita"o ser 
realizada sempre em ato p自blico, do qual se lavrar ata circunstanciada assinada pelos 
licitantes e pelo pregoeiro. 

14.1.5- 0 pregoeiro proceder a abertura dos Envelopes A, conferir e examinar白  as 
propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas 
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14.1.6- A an自lise das propostas pelo Pregoeiro visar自  o atendimento 白  s condi6es 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto 
n百o atenda 白  s especifica"es, prazos e condi6es fixados no edital e apresentarem pre9o 
baseado exclusivamente em propostas dos demais licitantes. 

14.1.7- Ocorrer白  a divulga9白o das propostas recebidas e em consonancia com as 
especifica"es e condies detalhadas no edital. 

14.8. 0 Pregoeiro selecionar a proposta de menor pre9o e aquelas que tenham apresentado 
valores sucessivos e superiores em at白  10% (dez por cento), relativamente 白  de menor pre9o, 
ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (trs) propostas nestas condi6es sero 
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor pre9o, quaisquer que sejam os 
pre9os oferecidos, at白  o m白ximo de 03 (tres), para participarem da sess白o pロblica de lances 
verbais 

14.9. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes empatadas, 
esta ter白  a preferencia de contrata,o de acordo com o§ 2。, do art. 44, da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

14.10. Entende-se por empate aquelas situa96es em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou at 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preo, nos termos do§ 2。, do art. 44 e art. 45, ambos da Lei Complementar 
123/06 

14.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poder 
apresentar proposta de pre9o inferior 白  quela considerada vencedora do certame, situa"o em 
que ser adjudicado em seu favor o objeto licitado 

14.12. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionar todas as 
propostas em condi6es de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais 

14.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condi"es do edital e 
estando o seu pre9o compativel com os praticados no mercado, esta poder ser aceita, 
devendo o Pregoeiro negociar visando obter pre9o melhor 

14.14. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas o pregoeiro poder 
suspender a sess白o do preg白o e estabelecer uma nova data com prazo n百o superior a 03 
(tr白s) dias" teis para o recebimento de novas propostas 

XV -ETAPACOMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

15.1- Ap6s a classifica"o das propostas de menor pre9o e aquelas que tenham apresentado 
valores sucessivos e superiores em at 10% (dez por cento), relativamente 白  de menor preo 
por lote, ser dado inicio 白  etapa de apresenta"o de lances verbais pelos proponentes 
selecionados que devero, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a come9ar 
com o autor da proposta selecionada de maior pre9o e seguido dos demais, em ordem 
decrescente, at白  que n昏o haja mais cobertura da oferta de menor valor 

15.2 - Somente ser白o admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor 
anteriormente registrado 

Pびと6賛  

 

Pra9a da Bandeira, 02- Centro - Po96es - Bahia -FONEJFAX (77) 3431-5820 

R 



● 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

15.3 - N白o sero admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar 

15.4 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicar 
na exclus白o do licitante da etapa de lances verbais e na manuten弾o do" ltimo pre9o por ele 
apresentado, para efeito de ordena'o das propostas 

15.5- 0 pregoeiro poder白  a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retir-lo, 
quantas vezes achar necess白rio. 

15.6- N白o ocorrendo lances verbais ser白  verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor pre9o e o valor estimado para a contrata'o 

15.7- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinar a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, ロeclalnao 
motivadamente a respeito 

15.8- A etapa de lances ser considerada encerrada quando todos os participantes desta etapa 
declinarem da formula叫o de lances. 

15.9- Sendo aceit白vel a proposta de menor pre9o, o pregoeiro dar白  inicio 白  fase de habilita"o 
com a abertura do envelope contendo a documenta"o do proponente da melhor oferta, 
confirmando as suas condi"es de habilita'o 

15.10- Constatado o atendimento pleno 白  s exigencias editalicias, o licitante habilitado ser 
declarado vencedor 

15.11- 0 Pregoeiro poder白  negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 白  redu"o 
do pre9o 

15.12- Se a oferta n白o for aceita ou se o licitante desatender 白  s exigencias habilitatrias, o 
pregoeiro examinar a oferta subsequente, na ordem de classifica'o, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo 白  habilita弾o do proponente e assim sucessivamente at白  a 
apura"o de uma proposta que atenda 白  s condi96es estabelecidas neste edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor 

15.13- Caso n白o se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de 
menor pre9o vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pre9oeiro dever restabelecer a 
etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo os critrios anteriormente definidos 
neste Edital 

15.14- Ser百o desclassificadas as propostas que n白o atenderem 白  s condi96es e exig白ncias 
deste Edital e seus anexos e/ou apresentarem proposta consideradas superfaturadas ou 
inexequiveis, entendendo-as, respectivamente, como propostas que estejam acima do valor 
estipulado pela Administra"o P自blica como pre9o de referncia ou que seja inferior a 50% 
(cinquenta por cento), do referido pre9o, nos termos do art. 48 da Lei Federal n・。8.666/93 

15.15- 0 Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio lavrar ata circunstanciada da sess白o, 
na qual, ser白o registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; 
as p ropostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classifica'o; a an自lise 
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da documenta"o exigida para habilita弾o; os recursos interpostos e demais ocorrncias 
relevantes. 

15.16- Eventuais falhas, omiss6es ou outras irregularidades nos documentos de habilita"o 
podero ser sanadas na sess白o pロblica de processamento do Preg昏o at白  a decis白o sobre 
habilita弾o, inclusive mediante a substitui"o e apresenta"o de documentos ou verifica"o 
efetuada por meio eletr6nico h白bil de informa"es. 

15.17- A Administra"o n白o se responsabilizar pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletr6nicos, no momento da verifica"o. Ocorrendo essa indisponibilidade e n昏o sendo 
apresentados os documentos alcan9ados pela verifica9白o, a licitante ser inabilitada 

15.18 - A Ata da sesso dever ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes 
presentes. 

15.19 - Para a contrata戸o ser observada em caso de negocia9白o, proposta de pre9os 
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que dever guardar compatibilidade com a 
proposta escrita 

15.20 - A proposta readequada ao (s) lance (s) verbal (is) a empresa dever apresentar 
no prazo m自ximo de 03 dias" teis, a contar do dia seguinte da sess'o de lances. O nao 
atendimento a esse item a empresa ser desclassificada e poder sofrer processo 
administrativo 

15.21 - A proposta escrita readequada do vencedor dever白  ser igual ou menor do que o 
ofertado verbalmente para um melhor ajustamento dos valores unitrios e totais dos itens de 
cada lote. Mas nao poder ser maior do lance verbal vencedor. 

XVI- DOS RECURSOS E IMPUGNAC6ES 

16.1- Declarado o vencedor, ao final da sessao, qualquer licitante poder manifestar, 
motivadamente, a inten"o de recorrer da decis白o do pregoeiro, atravs do registro da sintese 
das suas raz6es em ata, sendo que a falta de manifesta,o imediata e motivada implicar a 
decadencia do direito de recurso e, consequentemente, a adjudica"o do objeto da licita,o ao 
licitante vencedor pelo pregoeiro 

16.2- Manifestada a inten戸o de recorrer ser concedido o prazo de 03 (tres) dias ロ  teis para a 
apresenta"o das raz6es do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentarem contrarraz6es, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem ter白  inicio no 
primeiro dia ロ  til subsequente ao do t白rmino do prazo do recorrente. 

16.3- O exame, a instru,o e o encaminhamento dos recursos 白  autoridade superior do orgo 
ou entidade promotora da licita叫o sero realizados pelo pregoeiro no prazo de at 03 (trs) 
dias ロ  teis 

16.4- O acolhimento do recurso importar a invalida"o apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento 

16.5- A autoridade superior do Org白o promotor do Preg白o ter o prazo de at白  03 (trs) dias 
自teis para decidir sobre o recurso. 
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XVII- DA ADJUDICAいO E HOMOLOGA9AO 

17.1- N白o havendo manifesta"o de recurso, o pregoeiro adjudicar白  o objeto da licita9百o 白  
empresa vencedora para posterior homologa叫o do resultado pela autoridade superior 

17.2- Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade das atos 
procedimentais, a autoridade superior adjudicar白  o objeto licitado 白  licitante vencedora, 
homologando, em seguida, o procedimento licitat6rio 

17.3- A homologa"o e a adjudica,o do objeto desta licita,o n昏o implicaro direito a 
contrata9含o 

XVIII- DA ASSINATURA DO CONTRATO E PRORROGA9AO 

18.1- A Adjudicat白ria ser convocada a assinar o Contrato no prazo de at 10 (dez) dias 
corridos, sob pena de decair do direito 白  contrata"o, sem prejuizo das san"es previstas na 
Leis Federal n.o10.520/02 e no8.666/93, podendo solicitar sua prorroga弾o por igual periodo, 
por motivo justo e aceito pela Administra"o, devendo comparecer ao Setor de Licita"es, na 
Prefeitura Municipal situada na Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po"es-Ba 

18.2- Para a assinatura do contrato a empresa dever representar-se por s6cio que detenha 
poderes de administra 9白o, apresentando o contrato social e sua altera'o, ou procurador com 
poderes expressos 

18.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, n白o 
assinar a Contrato 白  facultado 白  Administra弾o, sem prejuizo da aplica"o das san"es 
previstas na legisla9ao pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas 
subsequentes, na ordem de classifica"o, bem como o atendimento, pelo licitante, das 
condi6es de habilita9ao, procedendo 白  contrata戸o. 

18.4-O Contrato a ser firmado obedecer 白  minuta constante no Anexo V deste Edital e ser 
emitido para o CNPJ informado na proposta de pre9os 

18.5- A fornecedora obriga-se a aceitar acrscimos ou supress6es, mediante solicita"o, por 
escrito, nas mesmas condi戸es deste Contrato, nos termos do art. 65 da Lei Federal 
n. o8.666/93 

18.6. A contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es contratuais, acrscimos ou 
supress6es que se fizerem no objeto, de at白  25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal no 8.666/93. 

18.7. As supress6es poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
os contratantes 

18.8. A varia"o do valor contratual para fazer face ao reajuste de preos previsto no prprio 
contrato, as atualiza96es, compensa"es ou apena"es penalidades financeiras decorrentes 
das condi"es de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dota96es oramentrias 
suplementares at白  o limite do seu valor corrigido, n白o caracterizam altera"o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebra"o de aditamento 
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18.9. A Contratada dever emitir Nota Fiscal/Fatura, mensalmente, para cada Secretaria 
Municipal que fornece o objeto licitado, descriminando o produto, quantitativo utilizado e o 
respectivo custo ao Org白o, para efeitos de presta叫o de contas. 

a) ー  Se por ocasi白o da formaliza"o do contrato as certid6es de regularidade de d白bito da 
Adjudicat白ria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 
por Tempo de Servi9o (FGTS), a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, 
prova de inexistncia de d白bitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a 
apresenta"o de Certid白o Negativa de D白bitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os prazos 
de validade vencidos, o Org百o licitante verificar a situa弾o por meio eletr6nico h白bil de 
informa96es, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passiveis de obten'o por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

b) - Se n白o for possivel atualiz白-las por meio eletr6nico h白bil de informa96es, a Adjudicat白ria 
ser白  notificada para, no prazo de 03 (trs) dias ロ  teis, comprovar a sua situa"o de 
regularidade, tratada noltem VI, mediante a apresenta"o das certid6es respectivas, com 
prazos de validade em vigencia sob pena de a contrata9自o n白o se realizar 

18.10- Quando a Adjudicat白ria, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, n白o 
apresentar a situa"o regular de que se trata o item 18.5 (18.9), alinea (a) ou se recusar a 
assinar o Contrato sero convocados os demais licitantes classificadas para participar de nova 
sess白o poblica do Preg白o, com vistas 白  celebra,o do compromisso de fornecimento 

a) ー  Essa nova sess白o ser realizada em prazo n白o inferior a 08 (oito) dias" teis, contados da 
divulga"o do aviso por publica"o no Di白rio Oficial do Municipio 

18.11 - O contrato ter dura叫o da data de sua assinatura at白  o dia 31/12/2019 

8.12- A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as 
condi6es de habilita"o e qualifica●o exigidas na licita●o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no8.666/93 

XIX- MANUTEN9AO DAS CONDI96ES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E 
RE VISA O 

19.1- Os Pre9os ofertados ser百o fixos e irreajustveis 

XX ・  ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PRECOS 

20・ 1. Dever ocorrer no dia, hora e local designados no Item VII deste Edital 

XXI - CONDIOES DE ENTREGA OU FORMA DE EXECU9AO 

O regime de execu"o do presente contrato 白  de empreitada por pre9o unit白rio, atendendo a 
todos os procedimentos do art. 73, inc. I, das Leis 8.666/93 com as altera"es da Lei8.883/94 

§ 10 一  Os servi9os sero realizados na sede deste Municipio. 
§ 2。ー  A Contratante poder suprimir quaisquer das tarefas previstas nos servios 

contratados sem que a Contratada tenha direito ao pagamento de indeniza"o, ou seja aq ue 
titulo for, se houver necessidade de amplia"o dos servi9os, os custos sero levantado com 
base nos pre9os unitrios do oramento ou caso ele n百o haja, a Contratada far a composi"o 
dele em comum acordo com o fiscal e um tcnico da Contratante 
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§ 3。  - Os servi9os sero prestados nos locais indicados pela Contratante e vistoriados 
pela Contratada 

XXII ・  CONDIOES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos 白  Contratada, correspondentes ao fornecimento, sero efetuados 
atravs de cheque, ordem banc白ria ou cr白dito em conta corrente, no prazo de at6 30 (trinta) 
dias, contados da data da apresenta弾o da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a 
execu"o contratual, desde que n白o haja pendencia a ser regularizada pelo contratado 

22.1. Em havendo alguma pend白ncia impeditiva do pagamento ser considerada data da 
apresenta"o da fatura aquela na qual ocorreu a regulariza"o da pend己ncia por parte da 
contratada 

22.2 O pagamento n百o isenta a CONTRATADA da responsabilidade de corre"o dos erros e 
imperfei加es porventura apresentados ap6s a libera,o 

22.3.0 pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necess白rias 白  completa 
execu弾o do servi9o, tais como, salrios, obriga96es sociais, fiscais e tribut白rias, transporte e 
demais encargos decorrentes da execu,o do contrato. 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: 

030106 - Departamento De Esporte, Turismo E Lazer 
030107 - Departamento De Cultura. 
030201 - Secretaria Municipal de Adm. E Planejamento 
030501 - Secretaria Municipal De Infra-Estrutura E Serv. Pロblicos. 
030401 - Secretaria Munic. De Agricultura Meio Ambiente De Desenvol. Rural 
030601 - Fundo Municipal de Educa9白o de Po6es 
031001 - Secretaria Municipal de Assistencia Social 
031002- Fundo Municipal de Assist白ncia Social. 
030707- Fundo Municipal de Saロde de Po加es 

Projeto/Atividade: 

13.392.02.2.009 - Fomento as Manifesta加es e Atividades Culturais 
13.392.02.2.011 - Manuten9白o do Departamento de Cultura 
4.122.04.2.012 - Manuten9含o Da Sec. Municipal De Administ. E Planejamento 
15.451.07.2.019 - Manuten9含o da secretaria de Infra-Estrutura 
20.608.06.2.014 - Manuten9百o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv Rural 
2.034 ・  Manuten"o da Educa"o B白sica 
2.046 - Manuten"o da Secretaria Municipal de Assistncia Social 
2.047 - Manuten9白o do Conselho Municipal de Assistencia Social 
2.049 - A96es Serv. De Prote●o Atend. Integral a Familia - PAIF/PBF 
2.050 - A"es Sew. Prot. Atend. Especial a FamIlia e Indiv. - PAIF/PFMC 
2.051 - Gest白o do Fundo Mun. Dos Direitos das Crian9as e Adolescentes 
2.052 - A6es do IGD SUAS 
2.053 - A"es Sew. De Acol. Insti. Crian9a Adolesc. E Adultos - PACI 
2.054 - Gest白o do Programa BPC na Escola 
2.055 - Desenvolvimento das A6es do IGD PBF 
2.057 - Gest白o das A96es do SCFV 

Pじど6峯s 	  

R 



● 

0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

2.058 - Amplia"o Manuten"o e Implanta"o de Programas Sociais 
2.059 - Manuten9白o do ACESSUAS TRABALHO 
2.061 - Programa de Erradica"o do Trabalho Infantil 
2.062 - Programa Primeira Infncia no SUAS - Crian9a Feliz 
2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa自de 
2.040 - Gest百o das A6es de Aten9白o B白sica 
2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade. 

Elemento de Despesa - 

33.90.39.00 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 

Fonte 

O - Recursos Ordin白rios 
01 - Receita e Transferncia de Impostos - Educa"o 25% 
02 - Receitas e Transferncias de Impostos 
10 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 
14 - Transferencias de Recursos 
28 
29 

XXIII- FORMA DE EMISSAO DAS NOTAS FISCAIS /FATURAS 

23.1- As notas fiscais ou faturas devero ser apresentadas no mrnimo em 01 (uma) via 

XXIV - DA FISCALIZAいO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

24.1- 0 recebimento dos produtos, objeto desta licita"o, obedecer as normas fixadas das 
Leis Federal n.。10.520/02 e no8.666/93, e nas demais disposi"es constantes do Contrato 
Anexo V deste Edital. 

24.2- Competir a Prefeitura ou a Controladoria Geral do Municipio proceder ao 
acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do objeto e registrar todas as ocorrncias e as 
deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser白  encaminhada a contratada, objetivando a 
imediata corre"o das irregularidades apontadas. 

24.3 - O recebimento ser自  efetuado atrav白s de requisi"o ou autoriza●o dos setores 
respons白veis ou pela autoridade superior que realizar verifica●o da conformidade do objeto 
com as especifica"esdo edital e das amostras apresentadas anteriormente 

24.4- A entrega do objeto licitado ser白  na sede desta Prefeitura ou nas escolas da Zona Rural 
caso contratante solicite da empresa que assumir o compromisso de fornecimento neste 
Municipio. 

24.5- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximira 
responsabilidade na execu"o do Contrato por parte da empresa 

XXV DAS PENALIDADES 
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25.1. Para a aplica弾o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o Publica e a reincidencia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejurzo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.764/99 

25.1.1. Advert白ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuizos graves ao 
Municipio 

25.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.o6.666/93 e 
n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina加es legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo 

25.1.3. A inexecu戸o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 
sujeitar白  o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca弾o; 

0,3% (tres d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 

0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trig白simo 

25.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 

25.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser白  descontada da garantia 
do contratado faltoso 

25.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a 
contratada responder白  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

25.1.3.4. N百o tendo sido prestada garantia,a Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 

25.1.3.5. As multas previstas neste item n含o tem carter compensat6rio e o seu pagamento 
n白o eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas 

25.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilIcitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 

25.1.5. Ser白o punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para 
e contratar com a Administra9昏o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da pi 
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ou at6 que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicara 
puni"o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

XXVI - RESCISAO 

26.1. A resciso poder白  ser: 

26.1.2. Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejando a sua resciso 
imediata, com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento, sendo os 
motivos 白  queles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nP8.666/93, e suas 
posteriores altera96es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
26.1.3. Judicial, nos termos da Legisla戸o; 

26.1.4. Amig白vel, por acordo entre as partes e desde que haja convenincia para o Municipio 
de P0ゆes; 

26.2. Poder白  ainda o Municipio de Po"es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso a empresa contratada, com antecedencia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada nao tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at白  a data da resciso 

26.3. Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima"o do ato 

26.4. Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei Federal 
no8.666/93 ou da legisla"o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer 
indeniza,o 

26.5 - A inexecu,o total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra,o P自blica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera"es 

XXVII - CLAUSULA VINTE E SETE - DAS EXIGENCIAS. 

27.1 FORNECEDORA: 

a) A fornecedora dever apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mrnimo em 02 
(duas) vias, e sero separadas conforme requisi加es emitidas pelo Departamento de 
Compras; 

b) A fornecedora assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprudencia, na execu叫o do objeto, diretamente, por seus propostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela Prefeitura ou por seus prepostos; 

§ 自  nico - A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto白  Fazenda Estadual; 
III. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
IV. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
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V. Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho. 

27.2 A FORNECEDORA ainda dever: 
a) Selecionar e treinar a equipe de trabalho; 
b) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a 

execu,o dos servi9os prestados; 
c) Caso a Contratada tenha que subcontratar de terceiros alguns dos itens I servi9os 

solicitados pela Contratante, ou utilize equipe prpria para o atendimento da demanda 
do evento, o valor n白o poder ultrapassar o valor cotado no Anexo I; 

d) Planejar, coordenar e desenvolver todas as atividades relacionadas aos Eventos; 
e) Participar das reuni6es preparatrias; 
f) Verificar as instala96es necess白rias ao bom funcionamento do Evento; 
g) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais taxas, para a solicita"o do apoio dos 

servios de utilidade publica, para realiza"o do evento, reembolsadas na presta9白o de 
contas pela Contratante; 

h) Devolver a Contratante o material informativo utilizados nos eventos, ao final de cada 
evento; 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n自o excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade 白  fiscaliza9白o ou acompanhamento. pela Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus 
empregados e prepostos, quando nas dependencias Contratante, ou em qualquer outro 
local onde estejam prestando os servi9os objeto deste contrato, devendo adotar as 
providencias que, a respeito, exigir a legisla弾o em vigor; 

k) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execu'o 
dos servios objeto da licita"o, mesmo que para isso outra solu'o n自o prevista neste, 
tenha que ser apresentada, para aprova9白o e implementa叫o, sem Onus adicionais para 
a Contratante; 

I) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, 
incidencias fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, 
trabalhistas, previdencirios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  
perfeita execu弾o do objeto deste contrato; 

m) Recrutar e contratar, em seu nome e sob sua responsabilidade, a m自o-de-obra 
necess白ria 白  execu"o dos servios contratados, sem qualquer solidariedade da 
Contratante cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos 
encargos previstos na legisla"o trabalhista, previdenci白ria e fiscal; 

n) Apresentar os profissionais alocados na presta"o dos servios com pontualidade, 
devidamente identificados e uniformizados; 

o) Assumir totalmente a responsabilidade sobre os bens patrimoniais e materiais 
(exemplo: banner e stands) colocados a disposi戸o dos servi9os, garantindo-lhe a 
integridade e ressarcindo a Contratante se for o caso, as despesas com manuten"o 
corretiva decorrentes de m自  utiliza"o; 

p) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informa"es, 
documentos, especifica"es tcnicas e comerciais dos materiais da Contratante, de que 
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam 
relacionados ou n白o com a presta"o de servio objeto deste contrato 

q) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e servi9os 
disponibilizados nos F6runs, ficando estabelecido que a Contratante n百o responde 
solid白ria ou subsidiariamente por esses pagamentos, que s白o de" nica e inteira 
responsabilidade da empresa contratada; 

r) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 

d)  
e)  
り  
g) 

I) 

p) 
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legisla"o pertinente 
s) S6 divulgar informa"es acerca da presta"o dos servi9os, objeto deste contrato, que 

envolva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza"o; 
t) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

envolvam a Contratada, independentemente de solicita"o; 
u) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuzos decorrentes de infra加es a que houver dado 
causa; 

v) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a加es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de a加es judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

w) Ficam por conta da empresa contratada, os custos de passagens a6reas, 
transporte/deslocamento, despesas com telefonia m6vel celular, hospedagem e 
alimenta,o, incluindo eventuais despesas relativas ao periodo de montagem e 
desmontagem, de todos os prestadores de servi9os e de profissionais, utilizados no 
transcorrer de cada evento; 

x) Cumprir, fielmente, as obriga叩es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei9昏o, executando-os sob sua inteira responsabilidade 

y) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu'o do contrato, todas as 
condi"es de habilita"o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 
55, inciso XII da Lei no 8.666/93 

27.3 DA PREFEITURA: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu"o 

dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informa"es que julgar necess白rio 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Municipio, 

at白  o QUINTO DIA O TIL do m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra 
dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1o da Lei no8.666/93 e 
suas ulteriores altera96es 

d) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obriga"es financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos; 

e) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu,o dos servios, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu,o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 自  reas 
onde sero realizados os servios, objeto deste contrato; 

g)Encaminhar o material a ser publicado, que ser elaborado pela secretaria respons白vel e 
ser encaminhado, via e-mail ou fax, conforme preferncia da CONTRATANTE 

h)Cancelar ou alterar algum Evento programado, ou modificar o horrio a qualquer tempo, 
desde que comunique a Contratada com anteced白ncia de 24 (vinte e quatro) horas 

i) Informar a Contratada apenas os itens necess自rios para cada evento. Desta forma, a 
estimativa constante do Anexo I poder n百o ser utilizada em sua totalidade 

j)Quaisquer despesas provenientes dos Eventos n含o previstas neste contrato sero tratadas 
e aprovadas antecipadamente junto a Contratante; 
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編  
k) Indicar o gestor do contrato 

XXV川一REVOGA9AO ~ ANULAいO 

28.1. 0 Municipio se reserva no direito de revogar esta licita"o por raz6es de interesse p自blico 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar a decis白o. Dever, por outro lado, anul-la se constatado vicio insan白vel ou 
ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado 

28.2. Qualquer descumprimento 白  legisla"o pertinente ao objeto do certame, sobretudo, a 
descrita neste edital, autorizam a Administra"o白  proceder 白  revoga"o/anula"o 

28.3. N白o caber qualquer indeniza弾o aos proponentes em caso de revoga"o ou anula叫o 
da presente licita"o, ressalvadas as hipteses legais, cabendo o Onus da prova 
exelusivamente an Iir.itante/r.nntrntarin 

XXIX-DAS DISPOSIC6ES FINAIS 

29.1- As normas disciplinares desta licita"o sero interpretadas em favor da amplia戸o da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao 
comprometam o interesse p自blico, a finalidade e a seguran9a da contrata"o 

29.2- A qualquer tempo, antes da data fixada para apresenta9白o das propostas, poder o 
pregoeiro, se necess白rio, modificar este Edital, hip6tese em que dever proceder a divulga9白o, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
altera弾o n百o afetar a formula9白o das propostas 

29.3 - O pregoeiro poder em qualquer fase da licita叫o, suspender os trabalhos, procedendo 
ao registro da suspens白o e a convoca"o para a continuidade dos mesmos, bem como 
promover diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru"o do processo 
licitat6rio, desde que nao implique em inclus昏o de documento ou informa"o que deveria 
constar originariamente da proposta. 

29.4 - O pregoeiro, no interesse da Administra"o, poder relevar falhas meramente formais 
constantes da documenta"o e proposta, desde que n百o comprometam a lisura do 
procedimento ou contrariem a legisla9白o pertinente 
29.5- Para quaisquer quest6es judiciais oriundas do presente Edital, prevalecer o Foro da 
Comarca de Po96es, Estado da Bahia, com excluso de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja 
29.6- Das sess6es p自blicas de processamento do Preg白o sero lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes 

29.6- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 
na pr6pria ata 

29.7- Todos os documentos de habilita,o cujos envelopes forem abertos na sesso e as 
propostas sero rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem 

29.8- 0 resultado do presente certame ser divulgado no Di白rio Oficial eletrnico do Municipio 

29.9 - O Contrato desta Licita9百o ser em sua totalidade publicada no Di白rio Oficial do 
Municipio 
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難  ‘ョ  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

29.10 - N自o ser exigida a presta"o de garantia para as contrata"es resultantes desta 
hd伯9きo 

29.11- Os demais atos pertinentes a esta licita"o passiveis de divulga"o ser百o publicados no 
Dirio Oficial eletrnico do Municipio 

29.12 - Os envelopes contendo os documentos de habilita"o dos d!mais licitantes flcar白o 白  
disposi9白o para retirada na L)uvis8o ae icita9oes e しontraI9邑・ naとre'l9刊竺ど心l)dI, SILUdUd 
na Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - vooes - uania ーrui'iヒ,rt入  V) 340 i-oow 

29.13- At白  02 (dois) dias ロ  teis anteriores 白  data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poder solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorio 
do Preg白o, at白  o horrio de expediente 

29.14- A peti9ao ser白  dirigida 白  autoridade subscritora do Edital, que decidir no prazo de at 

01 (um) dia til 白  data fixada para o recebimento das propostas. 

29.15- Acolhida a peti9白o contra o ato convocat6rio ser designada nova data para a 
realiza"o do certame 
29.16 1Integram o presente Edital 
Anexo I - Termo de referncia; 
Anexo II Modelo de Procura"o - Credencial; 
Anexo Illー  Modelo de Declara,o de Pleno Conhecimento; 
Anexo IV - Declara弾o do Menor; 
Anexo V - Minuta de Contrato; 
Anexo VI - Declara9白o de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII - Declara"o de Inexistencia de Fato Impeditivo; 
Anexo VIII - Declara"o que n白o possua servidor pロblico no quadro de s6cio da empresa 
licitante; 
Anexo IX- Minuta de Ata de Registro; 

de 2019 

o 'ascimento 
Pregoeir' Municipal 

ocoes Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia ・FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N。  069/2019-SRP PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019-SRP 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

APREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES APREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de diárias de 
sonorização em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. 

DADOS DA PROPONENTE Preenchimento pelo Proponente 
Razão Social 
CN PJ 
Endereço, n°, Bairro, Cidade / UF 

Telefone/Fax 
E-mail da proponente 

Dados Bancários 
Banco / Agência / Conta Corrente / 	/ 

Representante Legal / Procurador 
(para assinatura do contrato) 

Nome, Nacionalidade, Estado Civil, 
Identidade, CPF, Cargo na Empresa 
proponente. 

Lote: 01 
Item Quantidade Unidade de 

Medida 
Marca/Modelo Montagem/ Desmontagem no 

Local 
01 50 Diária Incluso 

Descrição Técnica Minuciosa 
Locação de SONORIZAÇA0 DE PEQUENO PORTE contendo as seguintes especificaçães: - 
08 falantes de 18 polegadas - caixa de subgrave. 08 falantes de 12 polegadas-caixa de médio 
grave. 04 cornetas médio agudo D.400. 08 agudos ST 300. 01 mesa de som soundcraft 24 
canais. 01 mesa de som 16 canais. 01 multicabo 36 vias xlr mesa de frente. 01 multicabo mesa 
de palco de 36 vias xlr. 01 multicabo de 12 vias para bateria. 01 multicabo 12 vias para 
percussão. 01 multicabo 08 vias para teclado. 10 pedestais para microfones. 20 microfones 
com fio. 01 microfone sem fio. 02 monitores de palco, retorno com três frequências. 02 retornos 
de palco para voz. 03 directbox para instrumentos. 01 kit de microfones para bateria. 01 case 
de potência para subgrave. 01 case de potência para médio grave. 01 case de potência para 
médio agudo. 01 case de potência para agudo. 01 cubo de baixo, 02 de guitarra e 01 cubo de 
teclado. 01 crossover de frequência CR 2020. 03 equalizadores de frequência. 01 compressor 
de frequência. 

Valor Unitário R$ -- 
Valor Total do lote 01 R$ -- 

PじITURA fl MUNICIPAtcoes Ptittoset 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

ESTADO DA BAHIA 

Lote: 02 
Item Quantidade Unidade de 

Medida 
Marca/Modelo Montagem/ Desmontagem no 

Local 
02 50 Diária - Incluso 

Descrição Técnica Minuciosa 
Locação de SONORIZAÇÃO 	DE MÉDIO PORTE contendo as seguintes especificações: - 16 
falantes de 18 polegadas - caixa de subgrave. 16 falantes de 12 polegadas-caixa de médio 
grave. 08 cometas médio agudo D.400. 16 agudos ST 300. 01 mesa de som soundcraft 24 
canais. 01 mesa de som 16 canais. 01 multicabo 36 vias xlr mesa de frente. 01 multicabo mesa 
de palco de 36 vias xft. 01 muticabo de 12 vias para bateria. 01 multicabo 12 vias para 
percussão. 01 multicabo 08 vias para teclado. 10 pedestais para microfones. 20 microfones 
com fio. 01 microfone sem fio. 02 monitores de palco, retorno com três frequências. 02 retornos 
de palco para voz. 03 directbox para instrumentos. 01 kit de microfones para bateria. 01 case 
de potência para subgrave. 01 case de potência para médio grave. 01 case de potência para 
médio agudo. 01 case de potência para agudo. 01 cubo de baixo, 02 de guitarra e 01 cubo de 
teclado. 01 crossover de frequência CR 2020. 03 equalizadores de frequência. 01 compressor 
de frequência. 

Valor Unitário R$ -- 
Valor Total do lote 02 R$ --- 

Valor Global R$ -- 

1. EXIGENCIAS: 

1.1 Montagens dos equipamentos de sonoriza9白o com anteced白ncia no local de realiza"o 
do evento, conforme Ordens de Servi9os enviadas ao prestador, j incluso nos valores 
acima, e seguindo orienta96es do Departamento de Cultura e/ou Secret白rio de 
Administra 9白o do Municipio de Po"es/BA; 

1.2 Apresenta"o de notas fiscais e relat6rios, em vista as exigencias do Departamento de 
Compras do Municipio de Po96es/BA; 

1.3 Ter no local do evento, pelo menos um funcion白rio, s6cio ou respons自vel tcnico pela 
empresa visando quaisquer interven96es nos equipamentos de som, assim que 
detectada qualquer danos eletr6nicos. Sendo obrigada, neste caso, a apresenta"o de 
outro equipamento com agilidade, e com igual ou superior qualidade 

1. EXIGÈNCIAS: 

1.1 Montagens dos equipamentos de sonorização com antecedência no local de realização 
do evento, conforme Ordens de Servigos enviadas ao prestadorjá incluso nos valores 
acima, e seguindo orientações do Departamento de Cultura e/ou Secretário de 
Administração do Municipio de Poções/BA; 

1.2 Apresentação de notas fiscais e relatórios, em vista as exigências do Departamento de 
Compras do Municipio de Poções/BA; 

1.3 Ter no local do evento, pelo menos um funcionário, sócio ou responsável tecnico pela 
empresa visando quaisquer intervengões nos equipamentos de som, assim que 
detectada qualquer danos eletrônicos. Sendo obrigada, neste caso, a apresentação de 
outro equipamento com agilidade, e com igual ou superior qualidade. 

2. OBSERVACOES: 

2.1. QDE = Quantidade do item a ser disponibilizado para contrata9含o 

2.2. VALOR UNITARIO = Valor unit白rio da unidade de medida - para efeito de 
faturamento dos servios efetivamente prestados. 

2.3. VALOR GLOBAL = Valor global 白  o resultado da multiplica9百o do unit白rio x 
quantidade, incluindo todos os itens do termo de referncia - para efeito de 
execu弾o e faturamento dos servi9os efetivamente prestados 

2.4. Exig6ncia: A empresa dever fazer o deslocamento da estrutura (itens do lote 01) 
nos locais combinados, seja na Zona Rural ou Urbana do Municpio de Po96es/BA. 

2. OBSERVAÇÕES: 

2.1. QDE = Quantidade do item a ser disponibilizado para contratação. 

2.2. VALOR UNITÁRIO = Valor unitério da unidade de medida - para efeito de 
faturamento dos servigos efetivamente prestados. 

2.3. VALOR GLOBAL = Valor global é o resultado da multiplicação do unitário x 
quantidade, incluindo todos os itens do termo de referência - para efeito de 
execução e faturamento dos servigos efetivamente prestados. 

2.4. Exigência: A empresa deverá fazer o deslocamento da estrutura (itens do lote 01) 
nos locais combinados, seja na Zona Rural ou Urbana do Município de Poções/BA. 
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ESTADO DA BAHIA 

Al白m de fazer a montagem e desmontagem de todos os equipamentos no horrio e 
data marcada previamente pela Administra"o Pロblica Municipal, neste ato, a 
Prefeitura Municipal de Po96es 

2.5. Exigencia: A empresa dever自  encaminhar a Coordenadoria de Cultura no prazo 
acordado as propostas de bandas/artistas para ver o enquadramento ao evento a 
ser realizado, conforme Lote 02 da presente Proposta de Preos. Todavia, a 
Coordenadoria de Cultura em contrapartida, precisar informar com antecedencia 
os eventos e o g白nero desejado. 

3. OBRIGAC6ES DA LICITANTE: 

3.1 - Apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no minimo em 02 (duas) vias, e sero 
separadas conforme requisi6es emitidas pelo Departamento de Compras at白  02 (dois) dias 
"teis antes da data do pagamento. 
3.2 - Para a realiza9白o do Evento, obriga-se a contratadaprovidenciar: 

3.3 - A(s) Contratada(s) dever自  visitar o local antecipadamente para adequar os equipamentos 
de acordo com o espa9o 

3.4 - TRANSPORTE E MONTAGEM DE MATERIAIS 
A Contratada ficar respons白vel pela guarda, transporte dos materiais (banners e 
outros), e montagem e desmontagem aos equipamentos aisponiouuzaaos peia 
Contratante 

4. DECLARA96ES: 

4.1. Pre9o: O pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necess白rias 自  
completa execu"o do servi9o, tais como, salrios, obriga"es sociais, fiscais e 
tribut白rias, transporte e demais encargos decorrentes da execu'o do contrato 

4.2. Condi96es de Execu9ao: Os servi9os sero alocados nas diversas unidades 
segundo ordem de prioridades e devero ser apresentados 白  s mesmas para as 
quais forem designadas atrav6s de ordens de servi9o da unidade requisitante, tudo 
em conformidade com as especifica"es constantes deste Edital. 

4.3. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura 
dos envelopes 

Po96es, 	de 

 

de 2019 

  

RAZO SOCIAL 
CN PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO II 

Modalidade de Licita9o 
PREGAO PRESENCIAL 

N自mero 
06912019-SRP 

  

MODELO DE PROCURA9AO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

Atrav白s do presente instrumento,nali nomeamos 。  e constitumos 。  o(a)「  Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profiss o), portador do Registro 

de Identidade no 	expedido pela 	devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 
Fsicas do Minist白rio da Fazenda, sob o no 	, residente 白  rua 	  
no 	como nosso mandat白rio, a quem. outorgamos amplos poderes para praticar todos os 
atos relativos ao procedimento licitat6rio indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de pre9os, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, 
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preos e demais condi96es, confessar firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quita弾o e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame etc) 

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO川  

MODELO DE DECLARA9AO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A s 
EXIGENCIAS DE HABILITACAO 

Modalidade de Lkita9AO 
PREGAO PRESENCIAL 

Nロmero 
069/201 9・SRP 

  

Declaramos sob as penas da lei 8.666/93, especialmente em face do quanto disposto neste 
edital, o pleno conhecimento e atendimento 白  s exigencias de habilita"o, cientes das san96es 

factiveis de serem aplicadas 

RA zAo SOCIAL 
CN PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACAO DE PROTE9AO AO TRABALHO DO MENOR 

Modalidade de Licita9o 
PREGAO PRESENCIAl 

N"mero 
0691201 9-SRP 

  

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7。  
da Constitui,o Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 
9.433/05, que n白o empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condi9昏o de aprendiz, a partir de 14 anos 

 

de de....... 

 

RAZO SOCIAL 
CN PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N。  06912019-SRP 
ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O 
MUNICIPIO 	 DE 
PO96ESPREFEITURA MUNICIPAL 
DE PO96ES, CO-OPARTICIPA9AO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
E DO CO-OPARTICIPA9AO DO 
FUNDO 	MUNICIPAL 	DE 
ASSISTENCIA SOCIAL - E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, CNPJ com sede na situado na Praa da Bandeira, 02 - CENTRO - Po"es - Bahia - 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ. sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n。  
11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, 75一  Bairro Centro - CEP. 45.260-000, 
reoresentado oor Jorae Luis Santos Lemos. Secret白rio MuniciDal de Sa"de. e doCO- 
UVAK i icursyAU OU r UNUU MUNIしIrAL Uヒ Abblb Iヒ刊しIAb UしIAL, inscriio noしINI-'J SOD 

o no 15.364.2070001-12, com sede 白  Rua Maneca Moreira, no 04, Bairro Centro, cidade de 
Po"es - Bahia, representado por Lais Santos Araロjo Mascarenhas, Secret自ria Municipal de 
Assistencia Social, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa 
	  pessoa jur「dica de direito privado,lnscrito no CNPJ no 

com 	 endere9o 	 comercial 
	 , Bahia, representado neste ato por pelo o Sr 

brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cedula de identidade n。  	 , emitido pelo SSPノ  
inscrito 	no 	CPF 	sob 	o 	n。 	. . . 	, 	com 	endere9o 	na 
	  aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  069/2019-SRP, nas disposi加es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
Contrato, mediante as cl白usulas e condi加es seguintes 

I- CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato presta"o de servi9os de dirias de sonoriza弾o em 
atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Municipio, conforme descri加es do 
Edital Pregao Presencial n。  069/2019-SRP e Ata de Registro de Pre9os caso houver. 

§1。ー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, 
acr白scimos ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita叫o, de ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  
8.666/93 com suas ulteriores altera"es. 

§2。  -。  A presente contrata9白o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencial n。  069/201 9-SRP, com base no, do art. 11, da Lei no 10.520/02 
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CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obediencia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  069/2019-SRP e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri"o, e a Lei Federal N。  8.666 de 21106/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 
§ 10 ー  Os servi9os sero realizados nos locais indicado pela Contratante os mesmo 
vistoriados pela Contratada 
§ 2。  - A Contratante poder白  suprimir quaisquer das tarefas previstas nos servi9os 
contratados sem que a Contratada tenha direito ao pagamento de indeniza9白o, ou seja 
a que titulo for, se houver necessidade de amplia"o dos servios, os custos sero 
levantado com base nos preos unitrios do oramento ou caso ele n白o haja, a 
Contratada far自  a composi"o dele em comum acordo com o fiscal e um t白cnico da 
Contratante 
§ 3。ー  Depender白  de prvia autoriza"o da Contratante por escrito, na hiptese de 
querer a Contratada transferir a terceiros total ou parcialmente o presente Contrato 

§ 4。ー  O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera96es da Lei 8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser白  de at6 _/一/2Oxx, iniciando a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.。8.666193 

CLUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o 
Presencial no 06912019-SRP. 

§10 ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado ja est白o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 

§2。  - O pagamento ser efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta"o da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entre9ue 

§3。ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss百o da Nota Fiscall ei ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui,o e/ou emissao de Nota de 
Corre,o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 

§4- Os Preos ofertados ser白o fixos e irreajust白veis 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

§50 ー  Pelo servios contratados salientamos que as despesas sero computadas da seguinte 
forma - 60% ser白o computados em pessoal e 40% sero computados em insumos 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota"o 
Or9amentria a seguir especificada 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: 

030106- Departamento De Esporte, Turismo E Lazer 
030107- Departamento De Cultura 
030201 - Secretaria Municipal de Adm. E Planejamento 
030501 - Secretaria Municipal De Infra-Estrutura E Serv. P"blicos 
030401 - Secretaria Munic. De Agricultura Meio Ambiente De Desenvol. Rural. 
030601 - Fundo Municipal de Educa"o de Po96es 
031001 - Secretaria Municipal de Assistencia Social. 
031002- Fundo Municipal de Assistencia Social 
030707- Fundo Municipal de Saロde de Po加es. 

Projeto/Atividade: 

13.392.02.2.009 - Fomento as Manifesta96es e Atividades Culturais 
13.392.02.2.011 - Manuten9白o do Departamento de Cultura 
4.122.04.2.012 - Manuten9百o Da Sec. Municipal De Administ. E Planejamento 
15.451.07.2.019 - Manuten戸o da secretaria de Infra-Estrutura 
20.608.06.2.014 - Manuten9百o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Rural 
2.034 - Manuten9白o da Educa"o B白sica 
2.046 - Manuten9ao da Secretaria Municipal de Assistncia Social 
2.047 - Manuten"o do Conselho Municipal de Assistencia Social 
2.049 - A96es Serv. De Prote"o Atend. Integral a Familia - PAIF/PBF 
2.050 - A6es Serv. Prot. Atend. Especial a Familia e mndiv. - PAIF/PFMC 
2.051 - Gestao do Fundo Mun. Dos Direitos das Crian9as e Adolescentes 
2.052 一 A加es do IGD SUAS 
2.053 - A6es Serv. De Acol. Insti. Crian9a Adolesc. E Adultos - PACI 
2.054 - Gestao do Programa BPC na Escola 
2.055 - Desenvolvimento das A6es do IGD PBF 
2.057 - Gest昏o das A6es do SCFV 
2.058 - Amplia"o Manuten9ao e Implanta"o de Programas Sociais 
2.059 - Manuten9白o do ACESSUAS TRABALHO 
2.061 - Programa de Erradica"o do Trabalho Infantil 
2.062 - Programa Primeira Infncia no SUAS - Crian9a Feliz 
2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 
2.040 - Gest百o das A6es de Aten9白o B白sica 
2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

Elemento de Despesaー  

33.90.39.00 - Outros Servi9os de Terceiros - Pessoa Jurdica 
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Fonte 

O - Recursos Ordin白rios 
01 - Receita e Transferncia de Impostos - Educa9白o 25% 
02 - Receitas e Transferncias de Impostos 
10- FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 
14- Transferencias de Recursos 
28 
29 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA9OES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1 .1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 - A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabifidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprudencia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos elou 
empregados, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis白o administrativa prevista 
no Artigo 77 da Lei 8.666/93 

6.1.71 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as 
condi"es de habilita9ao e qualifica"o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no8.666/93 

6.1.8 - Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po"es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica9百o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9自o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 

6.1.9一Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

Par白grafoo nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni白o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
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e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscaliza9白o do fornecimento ser por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 

6.2.3 - Poder白  a fiscaliza"o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama"es que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

6.2.4 - Emitir autoriza9白o de fornecimento ou execu9白o 
6.2.5 - Indicar o gestor de contrato. 

● 	 CLUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9ao das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a reincid6ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san"es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 

7.1 .1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar -o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves ao 
Municipio 

7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.o8.666193 e 
n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo 

● 

7.1.3. A inexecu,o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu'o do contrato, 
sujeitar白  o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau●o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9白o; 

0,3% (tr白s d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 

0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trig白simo 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san9うes previstas na lei 
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7.1.3.2. A multa, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia 
do contratado faltoso 

7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a 
contratada responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra,o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 自  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 

7.1.3.5. As multas previstas neste item nao tm car白ter compensatrio e o seu pagamento n白o 
eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas. 

7.1.4. Sero punidos com a pena de suspensao temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi加es legais citadas 

7.1.5. Ser白o punidos com a pena de declara叫o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o 
ou at白  que seja promovida a reabilita叫o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni"o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1. - A rescis白o poder白  ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso 
imediata, com as consequ白ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 
motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8・666193 e suas posteriores 

alteraゆes, sem prejuizo de outras sanゆes previstas nesta mesma lei; 

8.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P"blica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera加es. 

8.4. ー  Poder ainda o Municipio de Po"es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante pr白vio aviso a empresa contratada, com antecedencia minima de 

30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n昏o tenha 

dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at a data da rescis百o. 

8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima叫o do ato 

8.6 - Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hip6teses da Lei 8・666/93 ou da 

legisla"o especifica, n含o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 
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CL USULA NONA ・  CONDI9OES GERAIS 

9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao 
objeto executado por ela; 

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu,o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos servios ou da Administra"o, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri,o, o Edital e seus Anexos 
e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

9.4 - N昏o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contrato; 

9.5 - Este contrato 白  regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omissos 

CLAUSULA D'CIMA- COBRAN9A JUDICIAL 

As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9ao, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana direta, mediante 
reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA- FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente 
Contrato 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme 

Po96es/Bahia, .. 	 de 	  dexxxxxxxxx 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal - Contratante 

Lais Santos Ara"jo Mascarenhas 
Secret白ria Municipal de Assistencia Social ー  Contratante 

Jorge Luis Santos Lemos 
Secret自rio Municipal de Saude - Contratante 
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Empresa Contratada 

Testemunhas 

CPF 
	

CPF 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARA O DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

Modalidade de Licita9o 
PREGAO PRESENCIAl 

Nmero 
069/20 1 9-SRP 

  

Para fins do disposto no Edital Do Preg白o Presencial n。  069/2019-SRP, declaro, sob as penas 
da lei, que a empresa 	  inscrita no CNPJ no 
	  cumpre os requisitos legais para a qualifica"o como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 
14,12.2006, em especial quanto ao seu art. 3。, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto no 6.204, de 05.09.2007 

Declaro, ainda, que a empresa est excluida das veda加es constantes do pargrafo 4。  do 
artigo 3。  da Lei Complementar n。  123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 
regulariza9白o de eventuais defeitos ou restri加es existentes na documenta"o exigida para 
efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame 

	 de 	 de 	 

RAZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREGAO PRESENCIAL No 06912019-SRP 

ANEXO VII 

MODELO DECLARACO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO 

representante 	da 	empresa 
CNPJ】 ‘..... 	 interessado em 

participar no Processo Licitat6rio, PREGAO PRESENCIAL n。, 069/2019-SRP, da 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PO9OES, DECLARO, sob as penas da Lei, que,inexiste 
impedimento legal contra esta empresa que impe9a de licitar ou contratar com a Administra"o 
Pロblica 

 	de 	 de 	 

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREGAO PRESENCIAL No 06912019-SRP 

ANEXO V川  

MODELO DE DECLARA9AO QUE NAO POSSUA SERVIDOR PuBLICO NO QUADRO DE 
SOCIO DA EMPRESA LICITANTE 

Declaramos, sob as penas da lei, que nao possuem servidores publicos federais, estaduais ou 
Municipais e nem ainda da esfera judici白ria ou Legislativa em nosso quadro de s6cio, dirigente, 
gerentes e respons白veis tecnicos e que os mesmos est白o aptos a participar desta licita,o, 
atendendo ao disposto no inciso Ill do art. 9o da Lei Federai 8.666/93. 

de 	 de 	 

RAZO Soc瓜L 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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ANEXO IX 
PREGAO PRESENCIAL No 069!2019-SRP 

MINUTA ・  ATA DE REGISTRO DE PRE9OS 

Aos XX dias do mes de XX de mx, de um ladoA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, 
ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito p白blico, com sede na situado na Pra9a da 
Bandeira, 02 - CENTRO - Po叩es - Bahia -FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrito no CNPJ sob 
fl.0 14.242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo Ilm. o Leandro Ara自io Mascarenhas 
I-'reTelto Municloal. com  /kL)tbAU U/kb ttur ヒ l AR/kb MUNIじ1r/klb. 	resoonsaveis oeio 
VRヒ(j/kU VNヒSヒNしI/kL ir uowzuiり-oRr, e ae outro iaao, a empresa aajuaicataria nos itens 
abaixo, homologada em xx/xxlxxxx, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei 
Federal n。  8.666/93 e suas altera"es, tem entre si, justo e aven9ado a presente ata que, 
quando publicada, ter白  efeito de Compromisso de fornecimento, observada as condi6es 
estabelecidas no Ato Convocat6rio e consoante as clusulas que se seguem 

I -DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) 
nesta PREFEITURA, observada a ordem de classifica"o, os pre9os do(s) fornecedor(es) 
registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do Registro de Pre9os para o 
presta"o de servi9os de di白rias de sonoriza"o em atendimento as demandas das diversas 
Secretarias deste Municipio, nas condi96es estabelecidas no ato convocat6rio 

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ no. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no xxx, xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxxーxxx, xxxxxs - BA, telefone 
(xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, representada por seu procurador, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado em XXX)(XXXXXXX - BA, RG n. xx.xxx.xxx-x SSP- 
BA, CPF xxx.xxx.xxx-xx. 

Item XXX: XXXX UNI Descric白o dos itens 

Valor unitrio registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 
ser formalizado pela Prefeitura mediante emiss白o de autoriza叫o de fornecimento, 
observadas as disposi"es contidas no Edital do Preg白o Presencial n。  069/2019-SRP 

2.1 - O compromisso de entrega s6 estar caracterizado mediante Autoriza9昏o de 
Fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preos e Edital de Preg白o Presencial n。  
069/201 9-SRP 

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) 
a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Pre9os. 
2.3 - O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execu"o do objeto, em compatibilidade 
com as obriga96es por eles assumidas todas as ccndi6es de habilita"o e qualifica"o exigida 
na Licita"o. 

Par白grafo ロ  nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto白  Fazenda Municipal; 
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2. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Uni白o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

3 -DO CONTROLE DOS PRECOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotar a prtica de todos os 
atos necess白rios ao controle e administra"o da presente Ata 

4 -DOS PRECOS: A qualquer tempo, o preo registrado poder白  ser revisto em decorr色ncia de 
eventual redu"o daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os 
fornecedores registrados para negociar o novo valor 

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os pre9os registrados, a PREFEITURA 
poder cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem 
novas propostas, gerando novo julgamento e adjudica9百o para esse fim 

4.2 - Durante o periodo de validade da Ata de Registro de Pre9os, os pre9os n白o sero 
reajustados, ressalvada a supervenlencia de normas federais aplic白veis 白  esp白cie 

5 -DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DEPRE9OS:A presente Ata ter vatidade de 12 
(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura, conforme art. 15, da Lei no6.666/93 

6 -DA DIVULGAいO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: A publica"o resumida deste Ata 
de Reaistro de Precos na Imprensa Oficial do Municipio, que 白  condi●o indispens白vel para 
sua efic白cia, ser providenciada pelo Org白o Gerenciador ate o quinto aia utli ao mes seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data 

7 -DO FORO: O Foro para dirimir quest6es relativas ao presente compromisso de presta9白o de 
servios ser o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, com prejuzo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presen9a das duas 
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que tamb6m o subscrevem 

PREFEITURA 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

CPF: 
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