
Tribuna do Sertão
FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

PUBLICAÇÕES OFICIAIS ANO 8 - EDIÇÃO Nº 352 - 04 DE JUNHO DE 2018

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para que a população 
tenha acesso às informações e a sua gestão seja transparente e clara.

As 
Publicações 

Oficiais 
cumprem 
este papel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM - CNPJ 13.675.491/0001-12

PÁGINAS 34 A 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

PÁGINA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

PÁGINAS 05 A 33

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PÁGINAS 02 E 03



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 02 04 de Junho de 2018

O Jornal TRIBUNA DO SERTÃO é uma  publicação da Base Comunicação e Marketing Ltda.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO: 
Rua Valdomiro Alves Luz, 35 - 1º Andar 

Bairro Nobre - Brumado - BA

CEP 46 100-000 - TELEFAX: (77) 3441-7634
e-mail: contato@jornaltribunadosertao.com.br

Site: www.sertaohoje.com.br

EDITORA 
Lúcia Oliva Lima - DRT  456

e-mail: oliva_ba@hotmail.com
Cel.: (77) 9953-7613

DIRETOR DE REDAÇÃO 
Leonardo Oliva

e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br
Cel.: (77) 9962-8581

CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Brumado, Aracatu, Malhada de Pedras, Livramento, Dom Basílio, Rio de Contas, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Jacaraci, Licínio de 
Almeida, Mortugaba, Rio do Antônio, Caetité, Lagoa Real, Guanambi, Candiba, Pindaí, Urandi, Palmas de Monte Alto, Carinhanha, Iuiu, Malhada, Sebastião Laranjeiras, 
Matina, Abaira, Boninal, Jussiape, Piatã, Macaúbas, Boquira, Paramirim, Botuporã, Caturama, Érico Cardoso (Água Quente), Ibipitanga, Rio do Pires, Tanque Novo, Riacho de 
Santana, Igaporã, Tanhaçu, Barra da Estiva, Contendas do Sincorá, Ibicoara, Ituaçu, Mucugê, Andaraí.

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 029/2017

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BRUMADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 14.592.836/0001-37, com sede na Praça Abias Azevedo, n.º 145, Bairro Monsenhor 
Fagundes, Cep: 46.100-000, Brumado – Ba, neste ato representado pelo seu Presidente, o vereador 
LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 752.111.815-49 e portador do 
RG n.º 690612036 SSP/BA, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa TELEMAR NORTE 
LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.000.118/0001-79, estabelecida na Rua do Lavradio, 71, 
2º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.230-070, representada neste ato pelos(as) representantes 
legais, o(a) Sr(a) Sr. RICARDO FREIRE DE OLIVEIRA MENEZES, Gerente de vendas Comercial 
Corporativo, inscrito no CPF/MF sob o n.° 898.150.175-00, e o Sr. DERNEVAL SOARES DA SILVA, 
Executivo de Negócios, inscrita no CPF/MF sob o n.° 398.719.755-20, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem de comum acordo e com base nas normas da Lei n° 8.666/93, bem como no 
Processo Administrativo n.º 064/2017 e no Edital do Pregão Presencial n.º 017/2017, firmar o presente 
termo aditivo que será regido pelas cláusulas abaixo:

CONSIDERANDO a necessidade de um acréscimo quantitativo no objeto do contrato n.º 029/2017, ora 
aditado, visando ampliar a execução dos serviços contratados, mantendo as mesmas condições 
inicialmente estabelecidas entre os contratantes; fica estabelecido:  

CONSIDERANDO que o aludido acréscimo implica, inexoravelmente, numa alteração do valor global 
do supramencionado contrato;

 
CONSIDERANDO, por fim, a permissão legal presente no art. 65, inciso I, alínea “b” c/c o seu parágrafo 
1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como o atendimento aos princípios norteadores da Administração 
Pública, fica consignado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Constitui o objeto do presente aditivo o acréscimo quantitativo 
no objeto contratual conforme especificações, com a conseqüente alteração no valor global do 
respectivo contrato n.º 029/2017, ora aditado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica aditada a Clausula Terceira de valor em 20,96% do contrato n.º 
029/2017, que serão arcados pela seguinte dotação orçamentária: 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0304 de Junho de 2018

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

010310012001 – Gestão das Ações do Legislativo
33.90.40.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

2

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor as demais cláusulas e dados do contrato ora 
aditado.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Câmara Municipal de Brumado, 04 de junho de 2018.
 

_____________________________
Câmara Municipal de Brumado

Leonardo Quinteiro Vasconcelos-Presidente
Contratante

_________________________________ 
TELEMAR NORTE LESTE S/A

Ricardo Freire de Oliveira Menezes
Contratada

                          

__________________________                  
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Derneval Soares da Silva
Contratada

Testemunhas:

____________________________             ____________________________ 
Nome:                                                                Nome:
CPF:                                                                   CPF:
RG:                                                                     RG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

TERMO ADITIVO
TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-455/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60-2017PP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATADO: JOSÉ DA ROCHA BRITO . VALOR: 5.920,00. CACULÉ, 10 DE MAIO DE 
2018.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-456/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60-2017PP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATADO: JOSÉ AUGUSTO ALVES RIBEIRO . VALOR: 7.830,00. CACULÉ, 10 DE 
MAIO DE 2018.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-457/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60-2017PP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATADO: RENATO DE FIGUEIREDO PASSOS JUNIOR . VALOR: 7.455,00. 
CACULÉ, 10 DE MAIO DE 2018.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-458/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60-2017PP. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2018. CONTRATADO: IDALNI DE SOUZA BRITO . VALOR: 7.985,00. CACULÉ, 10 DE MAIO 
DE 2018.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05-293/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18-2017PP. OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. CONTRATADO: 
COOPERATIVA NACIONAL DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS - TOTTALCOOP . 
VALOR: 840,00. CACULÉ, 04 DE JUNHO DE 2018.

CONTRATOS
N° 317/2018 RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 317/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21-2018PP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 
JURÍDICAS E/OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA, COM EQUIPE COMPOSTA 
POR 40 HOMENS, ENTRE OS DIAS 22 À 24 DE JUNHO DE 2018 NA PRAÇA DEOCLIDES CARDOSO E RUAS 
ADJACENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. 
CONTRATADO: ADG SERVICOS LTDA . VALOR: 23.600,00. DATA: 90 (NOVENTA) DIAS . CACULÉ, 21 DE 
MAIO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

04 de Junho de 2018

DECRETO Nº

 

53,

 

DE

 

04

 

DE JUNHO DE 2018.

 

 

 

“Dispõe sobre a nomeação

 

da

                                                                                                                             

servidora, como abaixo se especifica, e dá 

outras providências”. 

                                                                                                                                                   

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU ESTADO DA BAHIA

 

no uso de suas 

atribuições legais,
  

DECRETA:  

 
Art. 1º -

 
Fica nomeada

 
a

 
senhora

 
DULCELI SOUZA CANGUSSU,

 
portadora

 
do RG

 

N°: 13.533.547-76  e CPF  N°: 023.864.425-19 para o cargo de Secretária Escolar da 

Escola Municipal  Raul Nunes dos Santos.    

Art. 2º -
 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

 

 

Gabinete do Prefeito, 04

 

de junho

 

de 2018.

 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores 

alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Convite nº 001/2018 do tipo 

menor preço Global, no dia 11/06/2018, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos 

Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa 

para Prestação de serviços de locação de infraestrutura e organização dos Festejos de São Pedro 2018 

no Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura 

e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão 

publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site 

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2018 

 

I - REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014, PORTARIA Nº 005, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 E DEMAIS 
NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS. 

 

II - MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2018 

 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 056/2018 

 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

 
VII - FORMA DE PRESTAÇÃO: PRESTAÇÃO PARCELADA 

 VIII - SESSÃO PÚBLICA: 

 
       

DATA: 11/06/2018. 
       HORA: 09:00 

 
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia. 

 

Será conduzida pela Presidente da Comissão de Licitação, Vera Lúcia Teixeira dos Santos e seus membros, 
designados nos termos da Portaria nº 005, de 01 de Fevereiro de 2018.  

IX - OBJETO:
 

 

9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa para Prestação de serviços de locação de

 

infraestrutura e organização dos Festejos de São Pedro 2018 no Município, Bahia, de acordo com as 
especificações constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos 
produtos ou prestação dos serviços constantes do Anexo I. 

 

9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes

 

na Minuta do 
Contrato de Prestação de Serviços, Anexo III deste Edital. 

 

X - FUNDAMENTO LEGAL 

 

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Portaria nº 005, de 01 de Fevereiro de 2018 e 
demais Normas e Redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste edital, aplicando-se, 
subsidiariamente, os princípios de direito público, suplementados pelos preceitos de Direito Privado. 

 

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
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10.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Certame, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar de certame. 

 

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

11.1 - Poderão participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de 
habilitação contidas neste Edital e seus Anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado.  

 

11.1.1 - Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, 
inciso I, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá os lotes com 
valor estimado até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com participação exclusiva de Microempresas-ME e 
Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendor Individual-MEI.

 
 

11.1.2 - Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto não se enquadrem como 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, inclusive Microempreendedores Individuais-
MEI, também poderão lançar propostas de preços para esses lotes . No entanto, não poderão participar da 
etapa de disputa, exceto, quando, face à inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como 
Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, 
participantes do certame. 

 
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de 
participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II 
e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal 8.666/93. 

 

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei Federal nº 8.666/93.  

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo no Mural de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à disposição dos interessados, os quais poderão obtê-lo junto

 

ao Departamento de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitu ra de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h. Pelo 
Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos mesmos locais e horários, pelo(s) 
Telefax (77)3417-2252. 

 

XII - CREDENCIAMENTO 

 

12.1 - Reputa-se credenciada junto à Comissão a pessoa física regularmente designada para representar a 
licitante no processo licitatório. 

 

12.2 - O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos 
administradores. 

 

12.3 - O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento 
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo 
ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes e CÓPIA 
DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO CREDENCIADO. 
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12.4 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma 
representação. 

 

12.5 - Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela CPL. 

 

12.6 - Iniciada a sessão pública do Certame, não caberá desistência da proposta. 

 

13 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

13.1 - A Proposta e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, além do nome da proponente e do n.º do 
CNPJ, os seguintes dizeres:

 
 

13.1.1 -  ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
CONVITE Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2018 

 
13.1.2 -  ENVELOPE “B” PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
CONVITE Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2018 

 
13.2 - A proposta deverá estar em original, datilografada ou digitada ou até 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 necessária, nesta última hipótese, a juntada da 
procuração que contemple expressamente este poder. 

 

13.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação da Comissão 
Permanente de Licitação ou ainda pelo Departamento de Compras deste Município.   

XIV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE A) 
 

14.1 - O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir, numerados e 
relacionados os quais dizem respeito a: 

 

14.1.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa 
física); 

b)

 

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

c)

 

Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

 

d)

 

Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e)

 

Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n.º 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir. 
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14.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)

 

ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
b)

 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c)

 

Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, 
da sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente , na forma da lei; 

d)

 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida 
pela Secretaria da Receita; 

e)

 

Prova de regularidade de débito para com oS istema de Seguridade Social, (INSS) , e o Fundo de 
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal; 

f)

 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

 
 XV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE - B, “PROPOSTA COMERCIAL”

 
 15.1 - A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 

 a) nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal; 
b)  número do Convite;   
c)  especificação detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as 

especificações do Edital - Anexo I, não se admitindo propostas alternativas; 
d)  Preço unitário e total em moeda corrente do país, 02 casas decimais exemplo 0,00, para os demais 

itens. 
 

15.2 - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços por item para a quantidade total demandada, 
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que 
não serão admitidas propostas alternativas.  

15.3 - Na formulação da proposta, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e se tiver o 
expresso por extenso, será levado em conta este último. 

 

15.4 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias 
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

        

15.5 - A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega 
da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este. 

 

15.6 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.  

 

15.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com preço 
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 

 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

04 de Junho de 2018

15.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital ou que 
consignarem valor unitário superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.  

 

15.9 - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 

 

15.10 - O preço será fixo e irreajustável. 

 

XVI - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 
 

16.1 - Deverá ocorrer no dia, hora e local designados no item VIII deste Edital, após concluída a fase de 
habilitação, observados os prazos recursais. 

 
XVII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
 17.1 - Será adjudicado o objeto ao licitante cuja proposta de preços tenha sido considerada, substancialmente, 

adequada às especificações do Edital e que tenha sido determinada como aquela que oferece o Menor Preço 
Global. 

 17.2 - Será desclassificada a proposta ou item que apresentar preços que sejam considerados pela Comissão, 
como superfaturados ou inexeqüíveis, a partir da apresentação de valores unitários, simbólicos, irrisórios, ou 
indicativo de "zero", - incompatível com o preço de mercado. 

 

17.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas ou itens a classificação se fará por SORTEIO, na 
mesma Sessão.  

XVIII - DA CONTRATAÇÃO  

18.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, podendo 
solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo comparecer 
ao Departamento de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia. 

 

18.2 -  Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de 
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.  

 

18.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, 
examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o 
atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 

 

18.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital e será emitido para o 
CNPJ informado na proposta de preços. 

 

18.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas 
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.  

 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

04 de Junho de 2018

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da 
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

b)

 

Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a 
contratação não se realizar. 

 

18.6 - O contrato será celebrado com duração limitada à entrega pela contratada e pagamento pela 
CONTRATANTE, contados a partir da data de sua assinatura.  

 

XIX - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO 

 

19.1 - A Prestação dos serviços serão da seguinte forma: 

 
a) Conforme autorização da secretaria responsável, devendo a licitante atender o cronograma fixado pela 

contratante, e descrito no Anexo I do Edital. 

 19.2 - A contratada deverá iniciar a prestação da etapa dos serviços dentro de um prazo de até 03 (três) dias 
úteis após a Ordem de Serviços. 

 19.3 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a 
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público. 

 

19.4 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento 
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal 
Guajeru-Ba.  

19.5 - O pagamento será efetuado com base na apresentação de Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, após o devido 
atestado de realização dos serviços pela Contratada à Contratan te e que constituem objeto do presente ajuste. 

 

19.6 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de aproximadamente 01 (um) mês, a contar da 
primeira ordem de inícios dos serviços. 

 

19.7 - As despesas com a contratação para a execução dos serviços correrão à conta dos recursos da seguinte 
dotação: 

 

Dotação Orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária: 03.10.01 - Secretaria de Cultura Esportes e Lazer

 

Projeto/Atividade: 2.105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais

 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

XX - CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1 - Apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão separadas conforme 
requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis antes da data do pagamento. 
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23.1 - Apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão separadas conforme 
requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis antes da data do pagamento. 

 

23.2 - Para a realização do Evento, obriga-se a contratada  providenciar: 

 

23.2.1 - EQUIPAMENTOS 

 

A contratada deverá fornecer os seguintes Serviços e Equipamentos para o Evento, conforme o espaço locado: 

 

• Som ;
• Palcos; 
• Iluminação; 
• Toldos; 
• Painel de LED; 
• Banheiros Químicos; 
• Gerador de Energia; 
• Elevado para Policiais; 
• Serviços de Buffet. 

 
23.2.2 - A Contratada deverá visitar o local antecipadamente para tomar conhecimento do local possibilitando 
adequar os equipamentos de acordo com o espaço onde será realizado o evento. 

 23.2.3 - COORDENADOR 

 
a) A empresa Contratada deverá disponibilizar 01 (um) Coordenador para cada evento, que deverá 

coordenar acompanhar e monitorar todos os serviços prestados durante todos os eventos. 
b)  Este profissional ficará responsável em notificar a Contratante sobre qualquer ocorrência, durante a 

realização de cada Evento. 
 

23.2.4 - TRANSPORTE E MONTAGEM DE MATERIAIS  

A Contratada ficará responsável pela guarda, transporte dos materiais (banners e outros), e montagem e 
desmontagem dos equipamentos disponibilizados pela Contratante.

 
 

23.2.5 - CABERÁ A EMPRESA CONTRATADA 
 

a) Selecionar e treinar a equipe de trabalho; 
b)

 

Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução dos 
serviços prestados; 

c)

 

Caso a Contratada tenha que subcontratar de terceiros alguns dos itens / serviços solicitados pela 
Contratante, ou utilize equipe própria para o atendimento da demanda do evento, o valor não poderá 
ultrapassar o valor cotado no Anexo I; 

d)

 

Planejar, coordenar e desenvolver todas as atividades relacionadas aos Eventos; 
e)

 

Participar das reuniões preparatórias; 
f)

 

Verificar as instalações necessárias ao bom funcionamento do Evento; 
g) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais taxas, para a solicitação do apoio dos serviços de 

utilidade pública, para realização do evento, reembolsadas na prestação 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 à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pela Contratante; 

j)

 

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

04 de Junho de 2018

quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços 
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a r espeito, exigir a legislação em vigor; 

k)

 

Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços 
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, 
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante; 

l)

 

Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários 
e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação; 

m)

 

Recrutar e contratar, em seu nome e sob sua responsabilidade, a mão-de-obra necessária à execução 
dos serviços contratados, sem qualquer solidariedade da Contratante cabendo-lhe efetuar todos os 
pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e 
fiscal; 

n)

 

Apresentar os profissionais alocados na prestação dos serviços com pontualidade, devidamente 
identificados e uniformizados; 

o)  Assumir totalmente a responsabilidade sobre os bens patrimoniais e materiais (exemplo: banner e 
stands) colocados à disposição dos serviços, garantindo-lhe a integridade e ressarcindo a Contratante 
se for o caso, as despesas com manutenção corretiva decorrentes de má utilização; 

p)

 

Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, 
especificações técnicas e comerciais dos materiais da Contratante, de que venha a tomar conhecimento 
ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviço 
objeto desta licitação; 

q)
 

Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados 
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por 
esses pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada; 

r)  Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação 
pertinente; 

s)  Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome 
da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização; 

t)
 

Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
Contratada, independentemente de solicitação; 

u)
 

Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por 
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver causado; 

v)  Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como 
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante; 

w)

 

Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a 
funcionários de terceiros contratados; 

x)

 

Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de 
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados; 

y) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, 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 ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

z)

 

Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências 
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, 
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, 
reembolsará a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento; 

aa) Ficam por conta da empresa contratada, os custos de passagens aéreas, transporte/deslocamento, 
despesas com telefonia móvel celular, hospedagem e alimentação, incluindo eventuais despesas 
relativas ao período de montagem e desmontagem, de todos os prestadores de serviços e sua de 
profissionais, utilizados no transcorrer de cada evento; 

bb)

 

Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com 
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esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
cc)

 

Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93; 

dd)

 

Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei 8.666/93. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

a)  Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o 
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a 
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações; 

b)

 

Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos; 

c)

 

Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo; 

d)

 

Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técni cos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços objeto do contrato. 

 
XXI - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 21.1 - O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá as normas fixadas da Lei nº 8.666/93, e as 
demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo III deste Edital. 

 21.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

 

21.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato.  

XXII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO  

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

XXIII - RESCISÃO 

23.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

  

23.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados na 
Lei nº 8.666/93. 

 

23.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

 

23.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666/93. 

 

XXIV - DAS PENALIDADES 

 

24.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressament e previstas na Lei nº 8.666/93. 
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24.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos produtos 
ou serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, 
implicará na aplicação das penalidades contidas na Legislação em vigor. 

 

24.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às 
sanções, a seguir relacionadas: 

 

I)

 

Advertência; 
II)

 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total; 
III)

 

Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do 
pagamento das respectivas multas; 

IV)

 

Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por 
cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já 
tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante; 

V)

 

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Contratante por prazo de até 02 (dois) anos. 

 
24.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a 
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua 
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 24.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. 

 
24.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

24.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a 
CONTRATADA, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, atualizado monetariamente.  

24.8 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa 
de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.  

XXV - DOS ANEXOS 
 

25.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito: 

 

a) Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 
b)

 

Anexo II - Modelo de Procuração (Credencial); 
c)

 

Anexo III - Minuta de Contrato. 

 

XXVI -

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

26.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada 
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade 
e a segurança da contratação.  

 

26.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Presidente da CPL, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
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26.3 - A Comissão Permanente de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, 
procedendo o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não 
implique em inclusão de documento ou informação que deveria con star originariamente da proposta. 

 

26.4 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá  o  Foro  da  Comarca  de 
Guajeru-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

26.5 - Das sessões públicas de processamento do Convite serão lavradas atas circunstancia das, a serem 
assinadas pelo Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

 
26.6 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

 26.7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Comissão de Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 
26.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia.  

 

26.9 -
 

Os casos omissos do presente Convite serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com 
observância da legislação em vigor, as Lei Federai nº 8.666/93 e suas alterações, Portaria nº 005, de 01 de 
Fevereiro de 2018 e demais normas e redações aplicáveis.   

XXVII - FORO  

27.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 

 

Guajeru-Ba, 04 de Junho de 2018. 

 
 
 

Vera Lúcia Teixeira dos Santos 
Presidente da CPL 

Portaria nº 005, de 01 de Fevereiro de 2018
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CONVITE Nº 001/2018. 

 

ANEXO I - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 

 

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de locação de infraestrutura e organização dos 
Festejos de São Pedro 2018 no Município. 

 

FORNECEDOR:   

  

CNPJ: 

    

ENDEREÇO: CEP:  INSC. EST.: 

  

MUNICIPIO: ESTADO:  FONE: 

  

DATA: 
11/06/2018. 

E-MAIL: 

  

CONTATO: 

    

 ITEM 
QUANT. X 
DIÁRIAS 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 
 VALOR  

 UNITÁRIO   TOTAL  

1 
01x02 
Diárias 

UN 

01 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO 
PORTE

 01 – Sistema de som linesoucearray. 
16 – Caixas de médio grave. 
18 – Caixas de grave com 2 alto-falantes. 
02 – Mesa de som 48 canais. 
03 – Processadores rack drive.  
13 – Monitores de palco.  
01 – Bateria corpo completo. 
02 – Cubos de guitarra potência de 120 Wsolidstate. 
01 – Cubo de contrabaixo 350 W. 
16 – Amplificadores. 
01 – Central de energia de 20.000 KWA. 
48 – Microfones. 
01 – Sistema de sidefill – 03 cias lr. 
01 – Multi cabo 60m – 56 vias. 
14 – Direct box. 
*as marcas citadas servem apenas como referências 

    

2 
01x02 
Diárias 

UN 

 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO 
PORTE

 

•01 mesa digital de 48 canais;

 

•01 Sistema de Multicabo em conformidade com

 

ride Técnico abaixo referido;

 

•01 Processador digital de caixas;

 

•01 Sistema de som line estéreo com no mínimo 8 
caixas de alta e 8 caixas de subs por lado com seus 
amplificadores, preferencialmente sistema 
linearray;

 

•Material de palco de grande porte;

 

•01 mesa de 48 canis com 16 auxiliares; 
•01 sidefill estéreo processado;

 

•01 drumfill;

 

•8 retornos; 8 fones de ouvido com seus 
amplificadores;

 

•02 microfones sem fio UHF;

 

•24 microfones

 

•10 direct boxes;

 

•20 pedestais;

 

•08 clamps;
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•01 sistema de intercomunicação entre PA e Palco; 
Cabeamento necessário para interligação de todo o 
sistema (microfone, instrumentos, potências, 
caixas, insert, energia, etc).

 
 

*As marcas citadas servem apenas como referências 

3 
01x02 
Diárias 

UN 

01 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO 
PORTE

 

12 – Refletores PAR 64 foco 5. 
02 – Mini bruts c/04 lâmpadas DWE 650 watts cada. 
12 – Movie light bean c/ 200 watts lâmpada 5R. 
04 – Stroboatomic 3000. 
24 – Refletores PAR LED (RGBW). 
02 – Máquina de fumaça BMX ou similar. 
24 – Canais de DIMMER ou similar. 
01 – Mesa iluminação com sinal DMX ou similar. 
01 – Grid para montagem de iluminação contendo 80 
metros linear de estrutura de alumínio modelo Q 30. 
*AS MARCAS CITADAS SERVEM APENAS 
COMO REFERÊNCIAS 

    

4 
01x02 
Diárias 

UN 

01 SITEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO 
PORTE

 

 12 Lâmpadas PAR 64 foco5

 
06 PAR LED 3W(RGBW)

 
Gelatinas de variadas cores

 04 Moving lightBEAN

 01 Maquinas de fumaça DMX
 01Ventiladores

 01 Mesa de Iluminação DMX, com 512canais
 

 
*As marcas citadas servem apenas como referências 

    

5 
01x02 
Diárias 

UN 

PAINEL DE LED  
 

-Painel de LED medindo 5x2 cada LED. Com 
resolução PL 15mm com placas strip outdoor, 
computador e processador de vídeo estrutura metálica 
para sua montagem.

 

  

6 
04x02 
Diárias 

UN 

TENDAS 
Tensionadas Abertas: Locação com montagem e 
desmontagem de tenda aberta, nas dimensões 
mínimas de 04 metros de frente x 04 metros  de 
profundidade,   com    02 metros   altura   em   seus 
pés  de sustentação, cobertura do tipo tensionada 
(chapéu de bruxa), com lona branca, estrutura em 
tubo galvanizado, para uso do público em geral. 

  

7 
01x02 
Diárias 

UN 

PALCO OVAL 7X5M 
Palco tipo oval medindo 07x05 metros de boca de 
sena montado sobre piso de estrutura metálica 
ferrosa com tablado em compensado 15 mm, de 
2.28 por 1.18 com escada metálica, lona anti – 
chamas. 

  

8 
01x02 
Diárias 

UN 

PALCO 12 X 10  
Palco medindo 12 x 10 metros de boca de sena 
montado sobre piso de estrutura metálica ferrosa 
com tablado em compensado 15 mm, de 2.28 por 
1.18 com escada metálica, lona anti - chamas com 
1 camarim sendo um 6 por

 

2.60 e outro de 3.50 
por 2.60. 

  

9 
08x02 
Diárias 

UN 

Banheiro Químico - c/ todos custos de operação 
Portátil, em polipropileno ou material similar com 
teto translúcido, tubo de suspiro do tipo chaminé, 
caixa de dejeto com capacidade para no mínimo 
220 Lts, porta papel higiênico, piso resistente em 
polipropileno com capacidade de no mínimo 250kg 
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CONVITE Nº 001/2018. 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CER TAME 

 
  

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,

 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .........................., expedido pela 
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 
............................, residente à rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem 
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 
conferindo-lhe poderes para:  

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).  

 
 
 

______________________, _____de __________________ de 20_____. 

 
 

_____________________________________________________ 
 Razão Social: 
 CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

 

e fundo com ventilação, banheiro contendo adesivo 
identificador de masculino e/ou feminino, 
fechadura do tipo rolete com identificação de livre 
e ocupado, dimensões

 

mínimas de 1,22 m x 1,16m 
x 2,30m, porta com sistema de mola para 
fechamento automático quando não esta em uso, 
produto químicobiodegradável. 

10 
03x02 
Diárias 

UN 

GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA 
Locação de grupo gerador de energia, móvel, 
silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, 
trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, operador e 
cabos elétricos para ligação. 

  

11 
01x02 
Diárias 

UN 

ELEVADO PARA POLICIA MILITAR 
Em tubo galvanizado, Cobertura em lona branca, 
med. 3,0m de comprimento X1,10de largura 
3,0dealtura. 

  12 
01x02 
Diárias 

UN SERVIÇO DE BUFET EM CAMARIM

   
VALOR TOTAL 

  

Obs.: O evento ocorrerá nos dias 30/06/2018 e 01/07/2018, devendo os equipamentos serem devidamente instalados e 
estar à disposição da Administração com um prazo mínimo de pelo menos 72 (setenta e duas) horas do horário de início 
do evento.

 
 
 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta. 

 
Eu, ______________________________ abaixo assinado, representante da empresa 
____________________________________________, cadastrada no CNPJ: ________________________, declaro ter 
tomado conhecimento de todas as condições referente ao fornecimento dos materiais e/ou prestação dos serviços objeto 
do Convite nº 001/2018, e assim sendo, me comprometo a cumprir fielmente conforme valores  propostos na Planilha 
Orçamentária apresentada acima e todas as demais condições prevista no Edital de Licitação e ainda cumprir todas as 
normas regulamentares para a sua prestação. 

__________________________ _____de __________________ de 20....... 

 _____________________________________________________ 
Razão Social: 
CNPJ:
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CONVITE Nº 001/2018. 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PREST AÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/20... 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUAJERU-BA E A EMPRESA 

.................................................... NOS 

TERMOS ABAIXO: 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. ...................................................,. .....
........................................................., neste ato denominada CONTRATANTE , e do outro lado a empresa 
...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., 
com sede na ...................................................................., representada neste ato por o(a) Sr(a). 
......................................................, .............................., com registro de identidade nº ............................... e 
cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a) CONTRATADO(A) , com base nas 
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações e no Convite nº 
001/2018, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços,  mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Prestação de serviços de locação de 
infraestrutura e organização dos Festejos de São Pedro 2018 no Município, conforme especificações 
constantes no Edital da Licitação na Modalidade Convite nº 001/2018 e seus anexos.  

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execuçã:o O regime de execução do presente contrato é de 
Prestação de Serviços.  

CLÁUSULA TERCEIRA  - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 
........................................................................ devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota 
Fiscal e Recibo, após devidamente atestado a prestação dos serv iços pela Secretaria Responsável. 

 

CLÁUSULA QUARTA  - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 01 (um) mês, 
contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.

 
 

CLÁUSULA QUINTA  - Do crédito por onde ocorrerá a despesa : As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 

 

Unidade Orçamentária: ..................................................... 
Projeto/Atividade: ..................................................... 
Elemento de Despesa: ..................................................... 

 

CLÁUSULA SEXTA  - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXIV do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES). 

 

CLÁUSULA OITAVA  - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações. 

 

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo 
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - Vinculação ao Edital  : Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Convite nº 001/2018, seus Anexos e a Proposta de Preços da 
CONTRATADA . 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e 
ulteriores alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 

 

Obrigações da Contratante: 
 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 
b)

 
Proceder ao acompanhamento e fiscalização a prestação dos serviços e registrar todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas; 

c)

 

Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da 
contratada. 

 

Obrigações da Contratada: 
 

a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos 
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos; 

b)

 

Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada; 
c)

 

Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação; 
d)

 

Concluir a montagem de todos os equipamentos com um prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência do horário programado para início do evento; 

e)

 

Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar todos 
os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a Contratante sobre 
qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento; 

f)

 

Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 

g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população 
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras; 

h)

 

Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da 
Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
Processo Licitatório Convite nº 001/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - Não haverá reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida. 

 

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de 
testemunhas abaixo arroladas. 

 
Guajeru-Ba, ........................................... 

 
 _______________________________ 

......................................................... 
Prefeito Municipal 

Contratante 

 
 

_______________________________ 
......................................................... 

Empresa Contratada 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 

1. _________________________ 
Nome: 
CPF: 

 

2. _________________________ 
Nome: 
CPF:
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018 

EXTRATO DE CONTRATO nº 310-2018 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM – CONTRATADA: ASM – 
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO, com CNPJ sob nº 27.234.279/0001-15, vencedora no 
valor global de R$ 1.498.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil reais). OBJETO: 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços direcionados à área da saúde, visando 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde neste Município de Paramirim-BA, para o 
exercício de 2018. – DATA DE ASSINATURA: 01/06/2018. VIGÊNCIA: a partir da assinatura do 
contrato até 31/12/2018. 


