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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL (CARTA-CONVITE Nº 7/2019)
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº. 007/2019
Processo Administrativo nº 289/2019
Tipo: MAIOR OFERTA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
1. Regência Legal
Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, alterada
pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Decreto Federal nº. 9.412 de 18/06/2018,
Decreto Municipal nº. 098/2018, de 15/08/2018.
2. Unidades Interessadas:
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
4. Processo Administrativo no.

3. Modalidade/nº
Convite nº 007/2019

289/2019

5. Tipo de Licitação

6. Regime de Execução
Empreitada por Preço Global

Maior Oferta
7. Critério de julgamento
Maior Oferta Global (por lote)

8. Objeto
Constitui objeto desta licitação, a OUTORGA DA PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA SITUADA
NO LOTEAMENTO PARAISO, PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES, MEDIANTE O
PAGAMENTO DE OFERTA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO REFERIDO ESPAÇO,
ONDE PODERÁ REALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, EXPLORAÇÃO E DESMONTAGEM
DE ESTRUTURAS, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, NO ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO A
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO 2019, conforme especificações constantes neste Edital e seus
Anexos.
9. Local e data para o credenciamento, recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
Sessão de Julgamento.
Abertura Seção Pública: às 09:00 horas do dia 30/05/2019.
LOCAL: Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do
Almeida – Bahia
10. Dotações orçamentárias
VIDE CLÁUSULA 13.
11. Prazo de Vigência do Contrato

12. Valor Mínimo Estimado

A partir da data da assinatura, até 30 de junho de 2019

Item 15.2 deste instrumento

13. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO
PRESTADOS PELA COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, DAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES,

08:00 ÀS 12:00 HORAS, NO

situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia,

CEP 44.540-000, ou pelo e-mail licitaalmeida2@gmail.com
COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente

GABRIEL RIBEIRO NEIVA LIMA
Membro

FREDERICO QUADROS SANTOS
Membro

Decreto Municipal nº. 002/2019 de 04/01/2019
Edital Convite nº 007/2019
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº. 007/2019
Processo Administrativo nº 289/2019
Tipo: MAIOR OFERTA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL

Razão Social:_____________________________________________________________________
C.N.P.J. Nº:_______________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Cidade: ______________________Estado:____________
Fones:_____________________________________ E-mail: _________________
Nome para Contato: ______________________________________________________________________
Recebemos da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia – Departamento de Licitações e Contratos,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada e unidade de mídia contendo os memoriais
referentes ao processo em referência.
Local_____________________,_____de_______de _______
_________________________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA, por meio eletrônico para
licitaalmeida2@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal Conceição do Almeida – BA,
do envio de comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente
Departamento de Licitações e Contratos
Pça. Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro
Conceição do Almeida - Bahia
CEP 44.540-000.
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Departamento de Licitações e Contratos
14 - PREÂMBULO
A Comissão Central e Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, designada
pela Decreto Municipal nº 002/2019, de 04/01/2019, na forma da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, convida essa empresa a participar do Convite do tipo "Maior Oferta", sob o regime de “empreitada por
preço global”, apresentando oferta de proposta para a outorga da permissão onerosa de uso de área pública situada
na praça do Loteamento Paraiso, Centro, Conceição do Almeida - Bahia, para instalação e exploração de Camarotes,
mediante o pagamento de oferta que a utilização do referido espaço, onde poderá realizar a execução dos serviços
de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a servir como Camarote, sem qualquer ônus para a
Administração, mediante as condições a seguir .
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”
LOCAL: Sede da Secretaria da Administração e Planejamento, no Setor de Licitações, situado na Praça Dr.
Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida/BA.
DIA: 30/05/2019
HORÁRIO: 09:00h.
I - Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a
este Convite realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.
II

- No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Convite, com respeito a:

a) recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
b) abertura do envelope “Documentação”;
c) devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e
d) abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.
III

- As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial

do Município, disponíveis, no endereço eletrônico www.conceiçãodoalmeidaba.gov.br pelo menos por 01 (um) dia,
salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais
das licitantes, principalmente quanto a:
a) habilitação ou inabilitação da licitante;
b) julgamento das propostas;
c) resultado de recurso porventura interposto;
d) resultado de julgamento deste Convite.
IV - A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação deste Convite.
V - O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente
licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço www.conceiçãodoalmendaba.gov.br, cabendo
as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de
Licitação.
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
15 - DO OBJETO
15.1. A presente licitação tem como objeto a permissão onerosa de uso de área pública situada no Loteamento
Paraiso, Centro, Conceição do Almeida/BA, através de oferta de proposta para a outorga da permissão onerosa de
uso de área pública, onde poderá realizar a execução dos serviços de montagem, utilização e desmontagem de
estruturas destinadas a servir como Camarote, conforme descrito neste Edital e Anexos.
15.1.1. O vencedor da Licitação estará obrigado autorizado a instalar (montagem/desmontagem), para exploração
de Camarote (lote 01 e/ou 02) no espaço público no Loteamento Paraiso, onde será realizado os festejos juninos
2019 promovidos pela Prefeitura de Conceição do Almeida/BA.
15.2. Considera-se como área da Permissão Onerosa de uso a área situada na praça pública no Loteamento Paraiso,
centro, Conceição do Almeida/BA, remanescente da área delimitada para montagem das estruturas físicas do espaço
institucional para palco e espaço para a imprensa:
LOTE

VALOR MÍNIMO DE

ESPECIFICAÇÕES

OFERTA

- CAMAROTE

01 CAMAROTE EM PAVIMENTO ÚNICO
MEDINDO

30,00 METROS DE FRENTES POR 6,00 METROS DE FRENTE A FUNDO, ALTURA

DE 1,5 METROS, COM ÁREA TOTAL DE

01

R$ 20.000,00

COM TUBO DE

180M² COM ESTRUTURA EM DE AÇO GALVANIZADO

1” ½, PISO EM MADEIRITE NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM. COM COBERTURA

EM TENDAS COM LONA SINTÉTICA BO ANTICHAMA E ANTIMOFO, AUTOEXETINGUÍVEL NA
COR BRANCA E ESTRUTURA DE PARAPEITO NOS QUATRO LADOS E ESCADA DE ACESSO,
DEVIDAMENTE TRAVADA E ATERRADA SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS DO CREA.

01 CAMAROTE EM PAVIMENTO DUPLO:
1º NÍVEL (PAVIMENTO): MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTES POR 4,00 METROS DE
FRENTE A FUNDO, ALTURA DE

1,5 METROS, COM ÁREA TOTAL DE 120M² MONTADO EM

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30, TRAVADO E ENTERRADO, CONTENDO PARAPEITO E
ESCADA DE ACESSO, PODENDO SER SUBDIVIDIDO EM CAMAROTES INDIVIDUALIZADOS
COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE

02

R$ 15.000,00

3X3 CADA UNIDADE.

2º NÍVEL (PAVIMENTO): MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTES POR 4,00 METROS DE
FRENTE A FUNDO, ALTURA DE

3,8 METROS, MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30,

TRAVADO E ATERRADO, CONTENDO: PARAPEITO E ESCADA DE ACESSO; COBERTURA DE
TENDAS COM LONAS SINTÉTICA BO ANTICHAMAS, AUTOEXETINGUÍVEL MODELO CHAPÉU
DE BRUXA, NA COR BRANCA. CADA NÍVEL TERÁ

4,00M DE ESCADA. TODA A ESTRUTURA

DO CAMAROTE DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE TRAVADA E ATERRADA SEGUINDO AS
NORMAS TÉCNICAS DO CREA.

15.3. As licitantes deverão realizar vistoria para reconhecimento do local cujo uso será permitido, das condições de
trabalho – restrições à produtividade normal de sua mão-de-obra, turnos de trabalho e subdivisão do serviço em
etapas. Essa visita ao local onde serão instalados os equipamentos, deverá ser previamente agendada pelo telefone
(75) 3629 2161 – Secretaria de Administração e Finanças, das 08h00min às 14h00min horas, até o terceiro dia útil
anterior ao da apresentação das propostas.
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16 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
16.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas interessadas do ramo pertinente ao seu objeto
(promoção de eventos), cadastradas ou não, escolhidas e convidadas pela Prefeitura Municipal ou que manifestarem
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
16.2. Não será admitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresa em regime de
falência ou recuperação judicial nesta Licitação.
16.3. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa que
seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal;
16.4. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aplicada por
qualquer órgão, bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal.
16.5. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
16.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Código Penal Brasileiro.
17 - DO PROCEDIMENTO
17.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e Proposta
até o dia, hora e local fixados no Preâmbulo.
17.2. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte.
17.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato,
procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja
referente à documentação ou às propostas.
17.4. Entende-se por documentos de credenciamento:
I - Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;
II - Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em
qualquer fase desta licitação.
17.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
17.6. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos,
isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta, ou quando esta o exigir;
17.7. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se
manifestar e responder em nome da licitante.
17.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas quaisquer
retificações que possam influir no resultado final deste Convite.
17.9. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença
das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a
qual deverá ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes.
17.10. Abertos os envelopes Documentação, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá
apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas.
Edital Convite nº 007/2019
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17.11. Os envelopes Proposta das empresas inabilitadas devem ser devolvidos a elas, devidamente fechados.
17.12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, será inabilitada, não se
admitindo complementação posterior.
17.13. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências
ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que
não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Central e Permanente de Licitação e conduzam à interrupção
dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada
previamente, diretamente às licitantes ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município, disponível no
endereço www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br .
17.14. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão
Permanente de Licitação para abertura dos envelopes Proposta.
17.15. As licitantes serão convocadas a comparecerem à sessão mediante publicação no Diário Oficial do Município,
disponível no endereço www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br ou mediante comunicação direta às licitantes, por
intermédio de ofício; e
17.16. Os envelopes Proposta ficarão sob guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrados e
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.
17.17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo as propostas das licitantes habilitadas,
serão abertos:
I. se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição
de recurso; ou
II. após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
III. após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
17.18. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta em uma única
sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do
ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de
Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
17.19. A(s) abertura(s) dos envelopes Documentação e Proposta será(ão) realizada(s) em sessão pública, da qual
se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
17.20. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião
pelos representantes legais das licitantes presentes; e a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de
participar das fases subsequentes.
17.21. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.
17.22. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
17.23. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado à habilitação,
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
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17.24. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Convite,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.
17.25. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo
período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos),
após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
18 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
18.1. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite as licitantes deverão apresentar à Comissão
Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta, em envelopes separados, fechados, com
indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da licitante, os
seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE ‘01’
MODALIDADE CONVITE Nº 007/2019
SESSÃO DE ABERTURA 30/05/2019
HORÁRIO DA SESSÃO 09:00h.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PROPOSTA DE PREÇOS – EVELOPE ‘02’
MODALIDADE CONVITE Nº 007/2019
SESSÃO DE ABERTURA 30/05/2019
HORÁRIO DA SESSÃO 09:00h.

19.1. As licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir:
19.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
I.- Registro comercial, no caso de empresa individual;
II - Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
III -. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
IV-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
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V- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
19.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal: inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver,
relativa a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual:
I.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II.

P

rova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativa a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III.

certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União(Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014);
IV. Prova de regularidade com a fazenda estadual (certidão de quitação relativa aos tributos estaduais – dívida
ativa e receita estadual).
V.

Prova de regularidade para com a fazenda municipal da sede do licitante;

VI. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através
de certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa;
VII. - Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, (Lei Federal nº 12.440/2011).
19.1.3.

Relativos à Qualificação Técnica:

I. Declaração de existência e disponibilidade dos equipamentos e pessoal técnico qualificado, considerados
essenciais para o cumprimento da execução integral dos serviços de montagem, exploração do Camarote e e
desmontagem de das estruturas objeto deste convite.
19.1.4. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno porte, emitida em papel
timbrado, conforme modelo anexo a este edital, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento diferenciado e
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º 123/06.
19.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
de 1998 (Lei n.º 9.854/99).
19.1.6 Declaração de elaboração independente de proposta.
19.2. O representante legal que assinar os documentos emitidos pela licitante deverá estar credenciado para esse
fim, e ser comprovado se a Comissão Permanente de Licitação vier a exigir.
19.3. Os documentos exigidos neste ato convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser entregues
numerados, preferencialmente em ordem, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame
correspondente.
19.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
19.4.1. em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
19.4.2. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
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19.4.3. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
19.4.4. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
19.5. Caso as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de
habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
sendo que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito
à contratação, conforme §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.
19.6. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
19.7. Somente serão aceitas cópias legíveis;
19.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e à Comissão Permanente de Licitação reservase o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
19.9. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há menos de 30
(trinta) dias da data designada no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas.
20 - DA PROPOSTA
20.1. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá:
20.1.1. ser emitida por computador de preferência, em uma única via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas;
20.1.2. fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social da licitante, o CNPJ, números de telefones e
de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a agência e os respectivos códigos
e o número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
20.1.3. indicação de oferta total para permissão onerosa de uso , em conformidade ao modelo anexo a este edital;
20.1.4. indicação do prazo não inferior a 60 (sessenta) dias;
20.1.5. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
20.2. O valor da outorga corresponderá a maior oferta apresentada na licitação para a permissão de uso da área de
que trata o item 15.2 deste Edital, que deverá incluir todos os custos para execução dos serviços de montagem e
desmontagem de estruturas destinadas a utilização como Camarote para o São João 2019.
20.2.1. O valor da oferta mínima pela outorga da permissão de uso de que trata esta licitação não poderá ser inferior
ou igual ao valor indicado no item 15.2 deste edital, equivalente ao valor orçado pela Administração para utilização
do referido espaço público.
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20.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço,
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações essas que serão avaliadas pela
autoridade competente.
20.4. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação e o preço global da proposta, se faltar.
20.4.1. a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com poderes
para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; e
20.4.2. a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Documentação.
21 - DOS PREÇOS
21.1. O preço indicado ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, durante o prazo de vigência do contrato é
fixo e irreajustável, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
21.2. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes, enfim,
quaisquer outras despesas necessárias a execução do objeto licitado, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos
que venham a ser concedidos.
21.3. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
21.4. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de preferência,
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos
centavos.
22 - DOS PRAZOS
22.1. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão.
22.2. Caso os prazos apresentados nesta condição não estejam expressamente indicados na proposta, será
considerado o acima citado como aceito para efeito de julgamento.
22.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, este poderá solicitar prorrogação da
validade acima referida, por igual prazo, no máximo.
22.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes Documentação e
Proposta, sem que ocorra a convocação ou a solicitação de que trata o item 22.1., as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
22.5. O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias a contar da emissão da ordem de serviço para o
início dos serviços, devendo ser concluído até o dia 19/06/2019.
Edital Convite nº 007/2019
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

10

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de maio de 2019
Ano III • Edição Nº 2173

-12Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
23 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
23.1. Serão desclassificadas as propostas que:
23.1.1. conforme dispõem os incisos I e II do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93, não atenderem às exigências contidas
neste Convite ou que apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido para
execução dos serviços a que estará obrigada por força de contrato ou com preços manifestamente inexequíveis,
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.
23.1.2. apresentar oferta com valor inferior ou igual ao indicado no item 15.2 deste edital para permissão de uso da
área pública de que trata esta licitação;
23.1.3. ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
24 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
24.1. Será declarada vencedora da licitação a proposta que apresentar maior oferta pela permissão de uso pela
área objeto da permissão onerosa de uso, nos termos preceituados neste instrumento convocatório.
24.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
24.3. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Convite não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
24.4. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou
omissões deste Convite.
24.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
24.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 3(três) dias úteis para apresentação de nova
documentação e (ou) de outras propostas.
25 - DO DESEMPATE
25.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as
licitantes serão convocadas.
26 - DO DIREITO DE PETIÇÃO
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26.1. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da
ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação
deste Convite.
26.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias
úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de
02 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal.
26.3. Para efeito do disposto no § 5º do Art. 109, da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste Convite franqueados aos
interessados.
26.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou
parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente,
anexando-se ao recurso próprio.
27 - DA ADJUDICAÇÃO
27.1. Atendidas todas as condições deste Convite, o objeto será adjudicado globalmente à licitante declarada
vencedora.
28 – DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO E DOS ENCARGOS DO PERMITENTE E DA PERMISSIONÁRIA.
28.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de permissão de uso, ou instrumento equivalente, se for o
caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante o seu transcurso,
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
28.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de permissão de uso ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
28.3. Caberá a Prefeitura Municipal:
28.3.1. Fornecer o Projeto Básico aos quais estará obrigada a Permissionária, por força do Contrato;
28.3.2. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que
porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
28.3.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um representante designado, nos termos do art. 67 da
Lei n.º 8.666/93;
28.3.4. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências deste Convite e anexos;
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28.3.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal quanto
ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
28.3.6. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste Convite.
28.4. Caberá à empresa adjudicatária o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas nas
especificações técnicas:
28.4.1. Efetuar o pagamento do valor da oferta pela permissão de uso no prazo de dois dias úteis contados da
assinatura do Contrato, mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM) emitido pelo Setor de Tributos;
28.4.2. Promover a execução dos serviços para montagem, desmontagem e exploração de Camarotes, mediante o
pagamento de oferta que inclui a execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a
servir de Espaço Institucional do Poder Executivo Municipal e de Espaço destinado a Imprensa Credenciada para a
cobertura do Evento do São João 2016, sem qualquer ônus para a Administração;
28.4.3. Manter durante todo o período de 22 a 25 de junho geradores ou instalação elétrica independente para área
cujo uso for permitido para instalação e exploração de camarotes;
28.4.4. Deverá ser apresentar a ART dos serviços até o dia 19 de junho de 2019;
28.4.5. Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade,
salvo com prévia e expressa autorização do Município;
28.4.6. Participar, dentro do período compreendido entre a adjudicação e o início dos serviços, de reunião de
alinhamento de expectativas de realização dos serviços com uma equipe de técnicos do Município, se for necessário;
28.4.7. Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos
serviços contratados;
28.4.8. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Município ou de terceiros,
quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução dos serviços;
28.4.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do Convite, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificações técnicas;
28.4.10. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;
28.4.11. Reportar ao Município imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do Município;
24.4.12. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes à adjudicação, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Município;
28.4.13. A empresa adjudicatária não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento
de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses
fatos;
28.4.14. Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pelo Município conforme prazo definido por este
edital e seus anexos.
29 – DO PAGAMENTO DO VALOR OFERTADO PELA PERMISSÃO ONEROSA DE USO E DA MEDIÇÃO DOS
SERVIÇOS EXECUTADOS.
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29.1. O pagamento do valor ofertado excedente ao valor equivalente aos serviços a ser realizado como condição de
fruição da permissão de uso de que trata esta licitação deverá ser realizado em até 02 (dois) dias úteis após a
assinatura do Contrato ou documento equivalente, mediante recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal
(DAM) emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda.
29.2. Os serviços de montagem das estruturas estabelecidos como condição da permissão de uso licitada deverão
ter certificado o seu integral cumprimento na medição final dos serviços executados, que não poderá ser em data
posterior ao dia 19/06/2019.
29.3. A ordem de serviço para o início dos serviços deverá ser emitida até o dia 03/06/2019, para serem iniciados de
imediato, sob pena de rescisão unilateral do contrato e contratação das ofertas subsequentes e a qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente.
30 - DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
30.1 - Do recebimento dos serviços
30.1.1. O serviço será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até dia 18/06/2019.
30.1.2. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que ocorrerá até
o dia 19/06/2019, que comprove a adequação do objeto aos termos previstos, observado o disposto no art. 69 da Lei
n.º 8.666/93.
30.2 – Da fiscalização dos serviços
30.2.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
30.2.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
30.2.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no
Termo de Referência.
30.2.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
I - Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da
qualidade demandada;
II

- Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

III - A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV – A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.
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30.2.5. O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
1 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
31.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Convite por irregularidade na
aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes.
31.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município a licitante que não
o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes
Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
31.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Convite até o trânsito em
julgado da decisão a ela pertinente.
31.4. A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, no endereço indicado no Preâmbulo deste
instrumento convocatório (capitulo 14).
32 - DO CONVITE
32.1. A critério da Administração do Município, este Convite poderá:
32.1.1. ser anulado de ofício, se houver ilegalidade, ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado; ou
32.1.2. ser revogado, a juízo da Administração do Município, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta; ou
31.2.3. ter a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por conveniência exclusiva da
Administração.
32.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite:
32.2.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado
o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;
32.2.2. a nulidade do procedimento licitatório induz à da adjudicação, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na
subcondição anterior;
32.2.3. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
32.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial
do Município, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais
das licitantes, principalmente, quanto:
32.3.1. a pedidos de esclarecimento;
32.2.2. a habilitação ou inabilitação da licitante;
32.2.3. o julgamento das propostas;
32.2.4. o resultado de recurso porventura interposto.
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32.4. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste ato convocatório e de outros assuntos relacionados
a presente licitação poderão ser solicitados por mensagem eletrônica ao endereço licitasajpm@gmail.com ou na Sala
das Licitações, situada no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital.
33 - DO FORO
33.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Conceição do Almeida/BA Jesus, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos na Constituição Federal.
34 - DOS ANEXOS
34.1. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência (Projeto Básico) para Permissão de Uso;
Anexo II - Minuta do Termo Contrato Administrativo de Permissão de Uso;
Anexo III - Modelos das Declarações Exigidas;
Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços para permissão de uso.
Anexo V – Projeto Básico dos Serviços a serem realizados.
Conceição do Almeida – Bahia, 23 de maio de 2019.

Comissão Central e Permanente de Licitação
(Decreto Municipal nº. 002/2019, de 04/01/2019)

José Antônio Dos Santos
Presidente

Gabriel Ribeiro Neiva Lima
Membro

Frederico Quadros Santos
Membro
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1 – OBJETO - PERMISSA ONEROSA DE USO BEM PUBLICO
1.1. Constitui objeto deste projeto a outorga da permissa onerosa de uso de área pública situada na Rua
Mizael Maia Matos, Centro, para montagem, desmontagem e exploração de Camarotes, mediante o
pagamento de oferta que inclui a execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas
destinadas a servir de Espaço Institucional do Poder Executivo Municipal e de Espaço destinado a Imprensa
Credenciada para a cobertura do Evento do São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração,
conforme segue:

LOTE

VALOR MÍNIMO DE

ESPECIFICAÇÕES

OFERTA

- CAMAROTE

01 CAMAROTE EM PAVIMENTO ÚNICO
MEDINDO

30,00 METROS DE FRENTES POR 6,00 METROS DE FRENTE A FUNDO,

ALTURA DE

1,5 METROS, COM ÁREA TOTAL DE 180M² COM ESTRUTURA EM DE AÇO

GALVANIZADO COM TUBO DE

01

R$ 20.000,00

1” ½, PISO EM MADEIRITE NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM.

COM COBERTURA EM TENDAS COM LONA SINTÉTICA BO ANTICHAMA E ANTIMOFO,
AUTOEXETINGUÍVEL NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE PARAPEITO NOS QUATRO
LADOS E ESCADA DE ACESSO, DEVIDAMENTE TRAVADA E ATERRADA SEGUINDO AS
NORMAS TÉCNICAS DO CREA.

01 CAMAROTE EM PAVIMENTO DUPLO:
1º NÍVEL (PAVIMENTO): MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTES POR 4,00 METROS DE
FRENTE A FUNDO, ALTURA DE

1,5 METROS, COM ÁREA TOTAL DE 120M² MONTADO

EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30, TRAVADO E ENTERRADO, CONTENDO PARAPEITO
E

ESCADA

DE

ACESSO,

PODENDO

SER

INDIVIDUALIZADOS COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE

02

R$ 15.000,00

SUBDIVIDIDO

EM

CAMAROTES

3X3 CADA UNIDADE.

2º NÍVEL (PAVIMENTO): MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTES POR 4,00 METROS DE
FRENTE A FUNDO, ALTURA DE

3,8 METROS, MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

P30, TRAVADO E ATERRADO, CONTENDO: PARAPEITO E ESCADA DE ACESSO;
COBERTURA

DE

TENDAS

COM

LONAS

SINTÉTICA

BO

ANTICHAMAS,

AUTOEXETINGUÍVEL MODELO CHAPÉU DE BRUXA, NA COR BRANCA. CADA NÍVEL TERÁ

4,00M DE ESCADA. TODA A ESTRUTURA DO CAMAROTE DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE
TRAVADA E ATERRADA SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS DO CREA.
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2 – JUSTIFICATIVA
Apresente Licitação visa permitir o uso da área pública situada na praça pública no Loteamento Paraiso, Centro,
Conceição do Almeida/BA para instalação e exploração de Camarotes, remanescente à área destinada a montagem
de estruturas destinadas a servir de espaço institucional do Poder Executivo Municipal e palco do espaço destinado
a realização do São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração.
A Lei Orgânica Municipal estabelece que o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante
concessão, permissão ou autorização, precedida de autorização legislativa e licitação e desde que não haja
afronta ao interesse público e sejam atendidas as disposições legais (art. 183, caput).
O uso da área, no presente, caso será por tempo determinado limitando-se ao período compreendido entre o
primeiro dia de montagem das estruturas a que se refere esta licitação até o dia 30/06/2019, na praça pública
no Loteamento Paraiso, Centro, Conceição do Almeida/BA, previsto como data limite para a desmontagem
das mesmas estruturas. A data limite para o início dos serviços de montagem é a partir da emissão da ordem
de serviço.
Os

serviços

de

montagem

e

desmontagem

das

estruturas

será

de

responsabilidade

da

contratada/permissionário, após o pagamento do valor correspondente a permissão de cada lote, conforme
especificações constantes do item 15.2deste edital.
No presente caso, não é possível aferir o valor de mercado para utilização do bem pelo período da festa, pois
não é possível se estimar quantas pessoas teriam interesse em adquirir ingressos de acesso a estrutura de
camarotes exploradas por particulares.
Diante dessa indefinição, a Administração estabeleceu que o valor mínimo da menor oferta para outorga não
poderá ser inferior ou igual ao valor constante do item 15.2, correspondente ao valor a ser desembolsado em
favor da Administração pelo uso do espaço público para montagem, exploração e desmontagem de Camarote
no Evento do São João 2019.
Assim, pretende a Administração através de negociação da disponibilidade de espaço público através de
permissão de uso, não realizará qualquer desembolso de valor seja a que título for para ver instalado os
Camarotes no Evento do São João 2019, de inteira responsabilidade da permissionada.
O Município de Conceição do Almeida está situado no Recôncavo baiano, onde a tradição de comemorar as
festas dos santos de junho (Santo Antônio, São João e São Pedro) vem a cada ano se firmando e tornando
mais um atrativo de opção apreciada pelas populações dos municípios vizinhos e demais turistas do Brasil e
mundo. Na esteira dos Municípios limítrofes, promove, anos a fio, aquele São João que é conhecido como um
dos melhores do Estado da Bahia.
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Em verdade, o São João é o maior evento popular do Município de Conceição do Almeida/BA, atraindo a
Cidade mais de 50.000 pessoas durante o período dos festejos juninos, neste ano compreendidos entre os
dias 21 a 24 de junho de 2019.
O impacto econômico do São João reflete diretamente na economia da cidade, beneficiando hotéis, bares,
restaurantes, pousadas, motéis, comércio de roupas, calçados e demais, além do comércio informal de
alimentos e bebidas, entre outros.
A Festa Pública do São João não atrai a Conceição do Almeida/BA apenas visitantes e turistas das cidades
circunvizinhas, mas em especial, o turista de outros estados, que consome não só o artesanato local, mas
alimentos, vestuário, transporte, comunicação. A estratégia da Prefeitura Municipal para atrair ainda mais
turistas para a festa é o planejamento e investimento na capacitação e profissionalismo dos operadores
turísticos, bem como a contratação de grandes e consagradas atrações artísticas musicais, tais como Luan
Santana, Ferrugem, Harmonia do Samba, Leo Santana, Canários do Reino, dentre outros.
É evidente que manutenção das tradições locais e a promoção de emprego e renda revelam-se em motivo de
relevante interesse público justifica a contratação de grandes estruturas e atrações artísticas com
reconhecimento nacional, regional e local. A promoção da festa pública com qualidade é que em última análise
proporcionam o grande incremento de receitas no período junino, sendo salutar para o aquecimento das
vendas de bens e serviços e movimentação da economia local.
Nesse passo, o Executivo Municipal e ao promover o evento do São João 2019 utiliza como instrumentos
capazes de trazer ao Município pessoas com poder de compra e investimentos que não viriam gozar da festa
popular, não fosse a comodidade de estrutura confortável e segura disponibilizada no Espaço de Eventos.
3 – ESTRUTURA MÍNIMA DO ESPAÇO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO
ESPAÇO DESTINADO A IMPRENSA CREDENCIADA PARA A COBERTURA DO EVENTO DO SÃO JOÃO
2019.
O espaço institucional do Poder Executivo Municipal e o espaço destinado a imprensa credenciada para a
cobertura do Evento do São João 2019, é diverso do espaço do Camarote, mas que deve manter com esse
espaço compatibilidade entre as respectivas estruturas, conforme os seguintes itens:
a) Piso em madeira marítima no mínimo 20mm;
b) Cobertura Night/Day, ou com características similares;
c) Garantir a acessibilidade, em conformidade com legislação Federal e Municipal vigentes e
ABNT NBR 9050:2004.
d) Escada de emergência;
e) Escada de entrada/saída;
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f) Sinalização de Emergência;
g) Extintores de Incêndio;
Todas as exigências devem atender os padrões e exigências do Corpo de Bombeiros e do CREA, neste
sentido, serão verificadas em inspeção a ser marcada com os referidos órgãos, em fiel obediência ao Anexo
V deste instrumento convocatório.
4 – PERIODO DA PERMISSÃO DE USO
A permissão onerosa de uso deverá vigorar do primeiro dia de execução de montagem até o dia 30/06/2019,
fixado como data limite para a total desmontagem das estruturas.
Os serviços de montagem devem se iniciar a partir da emissão da ordem de serviço e estar integralmente concluídos
até o dia 19/06/2019, não podendo esse prazo ser prorrogado.
5 – VALOR DA PERMISSÃO DE USO E O VALOR MÍNIMO PARA OFERTA
O valor da permissão de uso corresponderá a maior oferta apresentada na licitação.
A oferta mínima pela permissão de uso licitada não poderá ter valor inferior ou igual a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) para o lote 01 e R$ 20.000,00 para o lote 02 correspondente ao valor mínimo orçado para a utilização do
espaço público para montagem, exploração e desmontagem dos respectivos Camarotes, sem qualquer ônus
para a Administração Municipal
6 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ÁREA CUJO USO SERÁ PERMITIDO
- Praça pública no Loteamento Paraiso, centro, Conceição do Almeida/BA
7 – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura
8 – UNIDADE FISCALIZADORA
- Secretaria Municipal de Infraestrutura
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ANEXO II
MINUTA DO TERMO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº ____/2019 – OUTORGA DE
PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA
INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E A
EMPESA ____________________.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

PERMITENTE: De um lado, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA – PREFEITURA MUNICIPAL,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.695.028/00011-32, com sede na Praça Dr.
Edgar Tupinambá, s/n – Centro, Conceição do Almeida – Ba, CEP 44.540-000, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, o Sr. ADAILTON CAMPOS SOBRAL, Cédula de Identidade nº. ____, CPF: _____, residente
e domiciliado nesta cidade, podendo também ser encontrado no endereço supra citado, doravante denominada
simplesmente PERMITENTE.
CONTRATADA: Do outro lado, a empresa XXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº. XXXX, com sede na XXXXXX, CEP XXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX, brasileiro, maior,
(empresário), Cédula de Identidade nº. XXX, CPF nº. XXXXX, residente e domiciliado na xxxxxx, CEP xxxx,
podendo

também

ser

encontrado

no

endereço

supracitado,

doravante

denominada

simplesmente

PERMISSIONÁRIA.

Cláusula Prévia: O presente termo tem origem no Convite nº. 007/2019, do Processo Administrativo nº.
289/2019, e disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente
Termo de Permissão onerosa de uso de Área Pública para Instalação e Exploração de Camarotes, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação, a outorga da permissão onerosa de uso de área pública situada no
Loteamento Paraiso, para instalação e exploração de Camarotes, mediante o pagamento de oferta no espaço
público destinado a realização dos festejos juninos do ano 2019, conforme especificações constantes neste
Edital e seus Anexos.
1.1.1. DA ÁREA
I - Considera-se como Área da Permissão onerosa de uso a área situada na praça pública no loteamento
Paraiso, centro, Conceição do Almeida/BA, remanescente á área delimitada para execução dos serviços para
montagem, desmontagem e exploração de Camarotes, mediante o pagamento de permissão onerosa da área,
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que inclui a execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas como Camarote
do São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração Municipal;
1.1.2. DOS SERVIÇOS
I - Como condição de fruição da outorga da Permissão de Uso de que trata a Cláusula Primeira, a
PERMISSIONARIA está obrigada a executar os serviços de montagem e desmontagem de estruturas para
funcionamento de Camarote, sem qualquer ônus para a Administração, conforme especificações constantes
deste procedimento.
II - Os serviços, ora contratados, compreendem todas as locações de equipamentos e execução de serviços
constantes dos projetos, partes integrantes do instrumento convocatório do Convite nº 007/2019 e dos seus
Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1. São partes integrantes do presente contrato, guardadas as necessárias conformidades, independente de
transcrição ou referências, todo o teor do Processo Administrativo da PERMITENTE, principalmente o Edital
e seus Anexos, bem como a proposta da Permissionária.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA PERMISSÃO DE USO
3.1.

O valor da permissão de uso é de R$ ............... (.........................................), discriminado de acordo com

a proposta de preços apresentados pela PERMISSIONÁRIA, referente ao lote .
3.2. Nos preços cotados deverão estar inclusos impostos, as taxas, as despesas indiretas, lucro bruto da
licitante os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização
dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1. O preço indicado para permissão de uso e para a execução dos serviços estabelecidos como condição
de fruição da permissão são fixos e irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DA PERMISSÃO DE USO
5.1. A permissão onerosa de uso deverá vigorar do primeiro dia de execução de montagem até o dia
30/06/2016, fixado como data limite para a total desmontagem das estruturas.
5.1.1. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
I - O prazo previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira deverão ser iniciados até o dia 03/06/2019 e
estar totalmente concluídos até o dia 19/06/2019.
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II - O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias a contar da emissão da ordem de serviço para o início
dos serviços.
III - O prazo previsto no inciso I, não poderá ser prorrogado.
5.1.2. DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO VALOR OFERTADO
I - O pagamento do valor variável ofertado pela permissão onerosa de uso deverá ser realizado em até 02
(dois) dias úteis após a assinatura do Contrato.
CLÁUSCLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE E DA PERMISSIONÁRIA
6.1. Caberá a PERMITENTE, as seguintes obrigações:
6.1.1 Fornecer o Projeto Básico c/ especificação dos Serviços aos quais estará obrigada a Permissionária, por
força do Contrato;
6.1.2. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências
que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
6.1.3. Notificar, por escrito, à adjudicatária a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um representante designado, nos termos do art.
67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
6.1.5. Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigências deste Convite e anexos;
6.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Prefeitura Municipal
quanto ao uso das instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da adjudicatária;
6.1.7. Comunicar oficialmente à Permissionária quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto deste
Convite.
6.2.

Caberá a PERMISSIONÁRIA, as seguintes obrigações referentes a Permissão de uso:

6.2.1. Efetuar o pagamento do valor da oferta pela Permissão de uso no prazo de dois dias úteis contados da
assinatura do Contrato, mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM) emitido pela Secretaria
Municipal da Fazenda;
6.2.2. Não utilizar o nome da Prefeitura Municipal para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização do Município;
6.2.3. Participar, dentro do período compreendido entre a adjudicação e o início dos serviços, de reunião de
alinhamento de expectativas de realização dos serviços com uma equipe de técnicos do Município, se for
necessário;
6.2.4. Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos
serviços contratados;
6.2.5. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Município ou de
terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução dos serviços;
6.2.6. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do Convite, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificações técnicas;
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6.2.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;
6.2.8. Reportar ao Município imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do Município;
6.2.9. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes à adjudicação, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Município;
6.2.10. A empresa adjudicatária não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus
decorrente desses fatos;
6.2.11. Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pelo Município conforme prazo definido por
este edital e seus anexos.
6.3.

Caberá a PERMISSIONÁRIA, as seguintes obrigações referente aos serviços contratados:

6.3.1. Promover a execução dos serviços de montagem e desmontagem do(s) Camarote(s) e exploração dos
mesmos, , sem qualquer ônus para a Administração;
6.3.2. Manter durante todo o período de 20 a 24 de junho grupo gerador de energia elétrica ou instalação
elétrica independente para área cujo uso for permitido para instalação e exploração de camarotes, em módulos
instalados pelo PERMISSIONARIO;
6.3.3. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão
realizados, entregando uma via ao PERMITENTE em até o dia 19 de junho de 2019;
6.3.4. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas;
6.3.5. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do PERMITENTE, porém, sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;
6.3.6. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares
do PERMITENTE;
6.3.7. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do PERMITENTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo PERMITENTE;
6.3.8. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na execução dos serviços ou no recinto do PERMITENTE;
6.3.9. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas dos serviços a executar;
6.3.10. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no caso de falhas,
erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
caberá à PERMISSIONÁRIA formular imediata comunicação escrita ao PERMITENTE, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;
6.3.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados referentes aos serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

Edital Convite nº 007/2019
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

24

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de maio de 2019
Ano III • Edição Nº 2173

-26Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalização;
6.3.12. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;
6.3.13. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
6.3.14. Permitir, aos técnicos do PERMITENTE e àqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, acesso às
suas instalações relacionadas com o objeto;
6.3.15. Comunicar à Administração do PERMITENTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da
PERMISSIONÁRIA;
6.3.16. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos
de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo PERMITENTE;
6.3.17. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços
pela Comissão fiscalizadora do PERMITENTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;
6.3.18. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os maus executados;
6.3.19. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados,
apresentando-a à Unidade de fiscalização do PERMITENTE, quando solicitado;
6.3.20. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar a regular utilização das
estruturas;
6.3.21. Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da PERMITENTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir
o originalmente indicado;
6.3.22. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Convite; e, 6.3.23. Permitir o livre
acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes do Convênio referido, bem como dos
órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas quando referentes ao
objeto contratado.
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7.1. À PERMISSIONÁRIA caberá, ainda:
7.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o PERMITENTE;
7.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
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empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da Prefeitura Municipal;
7.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução
dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
7.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato.
Parágrafo Único - A inadimplência da PERMISSIONÁRIA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere à Administração do PERMITENTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a PERMISSIONÁRIA renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o PERMITENTE.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Deverá a PERMISSIONÁRIA observar, também, o seguinte:
8.1.1. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal durante a vigência do contrato;
8.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do PERMITENTE; e
8.1.3. é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato, salvo se autorizada pela PERMITENTE.
Parágrafo ÚNICO – DA SUBCONTRATAÇÃO
Será possível a subcontratação do objeto apenas quanto à exploração dos Camarotes montados.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. Caberá à PERMISSIONÁRIA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias úteis contado
da assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços do
presente objeto, de acordo com a legislação vigente.
Parágrafo Primeiro - O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal
com a PERMISSIONÁRIA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
Parágrafo Segundo - É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra pela
administração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR RISCOS DE ENGENHARIA DOS
SERVIÇOS EXECUTADOS
10.1. A PERMISSIONÁRIA se responsabiliza por todos os riscos de engenharia durante o período de
execução dos serviços de que tratam o Parágrafo único da Cláusula Primeira.
Parágrafo Único – DOS DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS
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Em caso de sinistros, a PERMISSIONÁRIA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar
à coisa pública, pessoas, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução dos serviços de
que trata o Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por
Fiscal designado pelo PERMITENTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de
informações pertinentes a essa atribuição.
11.2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Fiscal designado poderá, ainda, sustar
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessária.
11.3. A PERMISSIONÁRIA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do
PERMITENTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.
11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da PERMITENTE
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. A execução do objeto deste Contrato caberá ao fiscal indicado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura
Municipal ou a servidor designado para esse fim.
12.2. A execução dos serviços de montagem das estruturas especificados no Anexo V do Convite nº 007/2019
deverá ter atestado o seu integral cumprimento impreterivelmente até o dia 19/06/2019.
12.3. O pagamento do valor ofertado pela permissão de uso que exceda a Planilha dos Serviços orçados pela
Administração para a execução dos serviços de montagem das estruturas especificados no projeto parte
integrante do Convite nº 007/2019 deverá ser certificado pela Setor de Tributos, no prazo de 02 (dois) dias
úteis contados do dia seguinte ao prazo estabelecido no Parágrafo primeiro da Cláusula Sexta deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
13.1. Este Termo de Contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 30/06/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO AMPARO LEGAL
14.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da licitação Convite nº 007/2019, conforme
previsto no artigo 22, inciso III, parágrafo 3º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Único - Os serviços foram adjudicados em favor da PERMISSIONÁRIA, conforme despacho
exarado no Processo Administrativo n°. 289/2019, correspondente ao Convite nº 007/2019, tomando como
base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso IV, da Lei Federal n.° 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o
inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
16.1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração do PERMITENTE, com a apresentação das devidas justificativas, e
unilateralmente pelo PERMITENTE:
16.1.1. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos; e
16.1.2. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações;
16.2. A PERMISSIONÁRIA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços previstos no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato,
na forma dos §1o do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
16.3. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
PERMITENTES. (Art. 65, § 2º, inciso II, Lei Federal 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS SANÇÕES
17.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da PERMISSIONÁRIA, relativamente
às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente
e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
17.1.1. advertência;
I - A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade
patrimonial ou humana;
II

A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos

ao desenvolvimento dos serviços, a critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção
mais grave;
III - Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a critério da
Fiscalização, ser aplicada apenas a advertência;
IV - No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Fiscalização, a sanção de
advertência;
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V - A qualquer tempo a Fiscalização poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso nos
serviços.
17.1.2. Multas:
I - Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato.
II - Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver atraso injustificado para início dos
serviços por mais de 5 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço e menos de 10 (dez) dias de atraso.
III - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços
por mais de 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço.
17.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município;
17.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
17.4. Além das multas previstas no item 17.1.2. poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência;
17.5. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para
o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente
apresentado pela PERMISSIONÁRIA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
17.6. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a PERMISSIONÁRIA a sanções variáveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo:
17.7. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
17.7.1.Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês;
17.7.2. Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês;
17.7.3. Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês.
17.8. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
I. Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
II. Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;
III. Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.
17.9. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à
comparação entre o valor total acumulado previsto pela PERMISSIONÁRIA no cronograma físico-financeiro
determinado pela Administração e o total acumulado efetivamente realizado até a medição final dos serviços,
para fins de ateste da execução do objeto. A multa poderá ser aplicada no decorrer da execução dos serviços.
17.9. Se a PERMISSIONÁRIA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso,
recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalização poderá, a seu exclusivo
critério, optar pela não aplicação da multa.
17.10. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos
atrasos.
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17.11. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal, de que trata o
inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à PERMISSIONÁRIA, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta cláusula.
17.12. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista
no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando:
I.

t

iver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
II. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
III.

demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o

Município, em virtude de atos ilícitos praticados;
IV. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento
prévio do Município;
V. ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato;
VI. apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das
condições apresentadas na habilitação;
VII. inexecução total do objeto.
1.13. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a PERMITENTE
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser
aplicadas à PERMISSIONÁRIA juntamente com a de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
18.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
18.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
18.3.

A rescisão do Contrato poderá ser:

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do PERMITENTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei Nº. 8.666/93, notificando-se a PERMISSIONÁRIA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII;
18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
PERMITENTE; e
18.3.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
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CLÁUSULA DECIMA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
19.1. Após concluída, os serviços serão recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02(dois) dias da comunicação
escrita da PERMISSIONÁRIA.
19.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório dos serviços caso haja inconformidades
significativas com relação às especificações.
19.3. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.
19.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor designado pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria,
que será de até 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.
19.5. Os serviços somente serão consideradas concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas
todas as obrigações assumidas pela PERMISSIONÁRIA e atestada sua conclusão pela PERMITENTE, o que
deverá ocorrer até no máximo dia 19/06/2019.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas Foro da Cidade de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 5 (cinco) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
partes, PERMITENTE e PERMISSIONÁRIA, e pelas testemunhas abaixo.
Conceição do Almeida - Bahia, _____ de ____ de _________.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito
PERMITENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXX
PERMISSIONÁRIA

__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
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CONVITE Nº 007/2019
DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a outorga da permissa onerosa de uso de área pública, para
instalação e exploração de Camarotes, mediante o pagamento de oferta que refere-se a utilização do espaço
público, excluindo-se a execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a
servir como Camarote no São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração, conforme especificações
constantes neste Edital e seus Anexos
A (nome

da

empresa) ....................................

......................................,

neste

ato

CNPJ, nº

representado

pelo

........................,
(s)

(diretores

com
ou

sede

sócios,

à

com

qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), em cumprimento
ao Instrumento Convocatório acima identificado, declara ter conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06,
declara:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar
nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declara:
( ) para os efeitos do art. 30, III da Lei nº 8.666/93 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 81 .
Data e Local
ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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CONVITE Nº 007/2019
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DA LICITAÇÃO

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a outorga da permissa onerosa de uso de área pública, para
instalação e exploração de Camarotes, mediante o pagamento de oferta que refere-se a utilização do espaço
público, excluindo-se a execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a
servir como Camarote no São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração, conforme especificações
constantes neste Edital e seus Anexos
A __________________ (empresa), inscrita no CNPJ nº. __________________, por intermédio de seu
representante

legal

o(a)

Sr(a)

__________________,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

nº.

__________________e do CPF nº __________________, DECLARA, em atendimento ao previsto no item
19.1.3. I, do instrumento convocatório do Convite nº 004/2016, sob as penas previstas em lei, que assegura a
disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação em epígrafe.

Data e Local

ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da Empresa).
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CONVITE Nº 007/2019

DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a outorga da permissa onerosa de uso de área pública, para
instalação e exploração de Camarotes, mediante o pagamento de oferta que refere-se a utilização do espaço
público, excluindo-se a execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a
servir como Camarote no São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração, conforme especificações
constantes neste Edital e seus Anexos
A

(empresa),

inscrita

no

CNPJ

nº.............
................
,

........

por

Sr(a).....................................................

intermédio
,

de

seu

portador(a)

representante

da

Carteira

de

legal

o(a)

Identidade

nº...........
..............
...

e do CPF nº .........................

, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, nem mesmo na condição de aprendiz.
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz.
(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Data e Local
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observações:
emitir em papel que identifique a licitante.
Declaração a ser emitida pela licitante.
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
CONVITE Nº 007/2019
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a outorga da permissa onerosa de uso de área pública, para instalação
e exploração de Camarotes, mediante o pagamento de oferta que refere-se a utilização do espaço público,
excluindo-se a execução dos serviços de montagem e

desmontagem de estruturas destinadas a servir como

Camarote no São João 2019, sem qualquer ônus para a Administração, conforme especificações
constantes neste Edital e seus Anexos
(Identificação Completa do Representante do Licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação Completa do Licitante) doravante denominado (Licitante), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar do Convite nº 007/2019 foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato do (identificação do Licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Convite nº 007/2019, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Convite nº 007/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Convite nº 007/2019
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA antes da abertura oficial das propostas; e
está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
_________________, de ________________ de 2019.
(Local e Data)
_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
(Identificação Completa)
(Nº do RG do declarante)
Edital Convite nº 007/2019
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA PERMISSÃO DE USO (obrigatório apresentar
proposta na formatação apresentada).
Ao
Presidente da Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref.: Convite nº 007/2019
Dia e Horário da Abertura dos envelopes: Dia XX/XX/XXXX, as XX:XXhS
A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº
_________________, neste ato representada por __________________, abaixo assinada, propõe à Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida/BA, a prestação dos serviços abaixo indicados, nas seguintes condições:
LOTE

ESPECIFICAÇÕES

VALOR DA OFERTA

- CAMAROTE

UNITÁRIO

TOTAL

01 CAMAROTE EM PAVIMENTO ÚNICO
MEDINDO

30,00 METROS DE FRENTES POR 6,00 METROS DE FRENTE A

FUNDO, ALTURA DE

1,5 METROS, COM ÁREA TOTAL DE 180M² COM

ESTRUTURA EM DE AÇO GALVANIZADO COM TUBO DE

01

1” ½, PISO EM

MADEIRITE NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM. COM COBERTURA EM TENDAS COM

R$

R$

R$

R$

LONA SINTÉTICA BO ANTICHAMA E ANTIMOFO, AUTOEXETINGUÍVEL NA COR
BRANCA E ESTRUTURA DE PARAPEITO NOS QUATRO LADOS E ESCADA DE
ACESSO, DEVIDAMENTE TRAVADA E ATERRADA SEGUINDO AS NORMAS
TÉCNICAS DO CREA.

01 CAMAROTE EM PAVIMENTO DUPLO:
1º NÍVEL (PAVIMENTO): MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTES POR 4,00
METROS DE FRENTE A FUNDO, ALTURA DE
DE

1,5 METROS, COM ÁREA TOTAL

120M² MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30, TRAVADO E

ENTERRADO, CONTENDO PARAPEITO E ESCADA DE ACESSO, PODENDO SER
SUBDIVIDIDO
MÁXIMAS DE

02

EM

CAMAROTES

INDIVIDUALIZADOS

COM

DIMENSÕES

3X3 CADA UNIDADE.

2º NÍVEL (PAVIMENTO): MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTES POR 4,00
METROS DE FRENTE A FUNDO, ALTURA DE

3,8 METROS, MONTADO EM

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30, TRAVADO E ATERRADO, CONTENDO:
PARAPEITO E ESCADA DE ACESSO; COBERTURA DE TENDAS COM LONAS
SINTÉTICA BO ANTICHAMAS, AUTOEXETINGUÍVEL MODELO CHAPÉU DE
BRUXA, NA COR BRANCA. CADA NÍVEL TERÁ

4,00M DE ESCADA. TODA A

ESTRUTURA DO CAMAROTE DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE TRAVADA E
ATERRADA SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS DO CREA.

R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos
Assim, ofertamos pela Permissão de Uso da área acima referida, correspondente a utilização do espaço
público na praça do Loteamento Paraiso para instalação e funcionamento do Camarote (lote 01 e/ou 02)
relativo a referida outorga de permissa onerosa, a ser recolhido aos cofres do tesouro municipal; onde se
realizará os festejos juninos 2019 promovidos pela Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida, a ser
recolhido aos cofres do tesouro municipal.
1.1. Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução
dos serviços previstos no objeto desta Licitação.
1.2. O prazo de início da execução dos serviços é a partir da emissão da Ordem de Serviço.
1.3. A execução dos serviços será feita nos locais indicados na solicitação, sem nenhum ônus para essa
Prefeitura.
1.4. Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias).
1.5. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a ORDEM DE
SERVIÇOS

no

prazo

determinado

no

Convite

nº

007/2019,

indicando

para

esse

fim

o

Sr.____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função
na empresa), como responsável legal desta empresa.
1.6. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Convite
e seus anexos.

Data e Local

ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observações:
1) Emitir em papel que identifique a licitante
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EDITAL (CARTA-CONVITE Nº 8/2019)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº. 008/2019
Processo Administrativo nº. 313/2019
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000,
Decreto Federal nº. 9.412 de 18/06/2018, Decreto Municipal nº. 098/2018, de 15/08/2018.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria de Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
III. MODALIDADE
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.:
Convite no. XXX/XXXX
313/2019
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. FORMA DE ENTREGA
MENOR PREÇO
Parcelada, mediante Ordem de Fornecimento.
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global
VIII. OBJETO
Constitui objeto desta licitação, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme quantitativos, especificações mínimas e condições gerais para
fornecimento, dispostas no termo de referência, Anexo I deste edital.
IX - Local e data para o recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e Início da
abertura dos envelopes.
Credenciamento: às 10:30 horas do dia 30/05/2019
Abertura Seção Pública: às 10:45 horas do dia 30/05/2019
LOCAL: Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Vide Cláusula Décima Primeira
XI. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pela Comissão Central e Permanente de Licitação, diariamente, das 08:00 às 13:00 horas, no Departamento de
Licitações, sito no Paço Municipal, na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia,
CEP 44.540-000ou pelo E-mail: licitaalmeida2@gmail.com.

XIII. COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO

José Antônio Dos Santos

Gabriel Ribeiro Neiva Lima

Frederico Quadros Antos

Presidente

Membro

Membro

Decreto Municipal nº. 002/2019 de 04/01/2019
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme quantitativos, especificações mínimas e condições
gerais para fornecimento, dispostas no termo de referência, Anexo I deste edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CREDENCIAMENTO
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, podendo ser apresentado em original ou cópia
autenticada em cartório;
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida, do
qual constem poderes específicos para formular preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea “a” deste parágrafo, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
c) Carta de credenciamento, conforme modelo do anexo III com a firma de quem o emitiu devidamente
reconhecida;
d) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto;
e) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada;
f)

A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente da CCPL.

CLÁUSULA QUARTA - DA PROPOSTA / HABILITAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser preenchidas da seguinte forma:
1 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante.
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2. Preços em valores unitários e globais, vedado o fracionamento das casas de centavos (escrito no formato
R$ 0,00), para valores unitários e totais, já incluídos as despesas com o transporte, considerando o local da
entrega.
3. Os valores serão expressos em moeda corrente nacional, vedada a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos ou variação em relação a preços de referência.
4 - As propostas deverão ser datadas, carimbadas, assinadas por representantes legais dos licitantes,
rubricadas, não podendo conter emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela
Comissão Central e Permanente de Licitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: DO ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS
As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em dois envelopes
distintos, hermeticamente lacrados, da seguinte forma:
1 Envelope A contendo a proposta de preços, utilizando o Proponente as folhas dos Anexos II (Modelo de
Proposta), em papel timbrado da empresa, devidamente preenchida, Carimbada (carimbos de
assinaturas dos representantes e CNPJ) e ainda as seguintes indicações:
1.1 Preços em valores unitários e globais, vedado o fracionamento das casas de centavos (escrito no formato
R$ 0,00), para valores unitários e totais, já incluídos as despesas com o transporte, considerando o local
da entrega.
1.2 Os valores serão expressos em moeda corrente nacional, vedada a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos ou variação em relação a preços de referência.
2 Envelope B contento os documentos de habilitação conforme Parágrafo Segundo, que deverá ser entregue
juntamente com o envelope A contendo a proposta de preços.
CLÁUSULA QUINTA - DA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL
5.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
I.- Registro comercial, no caso de empresa individual;
II - Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores, acompanhados dos documentos de identificação dos representantes legais
em ambos os casos;
III -. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
IV-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
Edital Convite nº. 008/2019
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V- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
5.2. Relativos à Regularidade Fiscal:

inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se

houver, relativa a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual:
I.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativa a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III.

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais

e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014);
IV. Prova de regularidade com a fazenda estadual (certidão de quitação relativa aos tributos estaduais
– dívida ativa e receita estadual).
V.

Prova de regularidade para com a fazenda municipal da sede do licitante;

VI. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
através de certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa;
VII. - Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, (Lei Federal nº
12.440/2011).
PARÁGRAFO ÚNICO – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
a) DECLARAÇÃO DE INEXISTRÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPESA (Anexo IV);
b) DECLARAÇÃOD E IDONEIDADE (Anexo V)
CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O julgamento e classificação das propostas serão realizados observando-se o preço cotado para a
consecução do objeto licitado, classificando-se como vencedor o licitante que oferecer a melhor proposta
formulada de acordo com a obtenção do MENOR PREÇO GLOBAL.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
a)

Os envelopes deverão ser entregues até as 10:30 horas do dia 30/05/2019, na Prefeitura Municipal de
Conceição do Almeida - Bahia, na sala das sessões, situada na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n,
Centro, nesta Cidade.

b) A Sessão de abertura e julgamento das propostas se dará às 10:45 horas do dia 30/05/2019, quando
será obrigatoriamente exigida a presença de representante credenciado da empresa.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1. Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para retirar a ordem de fornecimento na
quantidade estabelecida pelo contratante, devendo fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração,
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podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o parágrafo
primeiro do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste instrumento,
devendo ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Almeida, com sede na Rua
Martagão Gesteira, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, entregue a servidor
previamente designado para tal;
3. Para efeito de verificação da conformidade dos materiais entregues com o objeto deste edital, a Secretaria
Municipal de Saúde efetuará o recebimento na forma que segue:
3.1. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto deste instrumento com
as especificações constantes na Proposta de Preços apresentada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data de sua entrega pelo fornecedor;
3.2. Definitivamente – mediante atesto na (s) Nota (s) fiscal (ais), depois de decorrido o prazo fixado para o
recebimento provisório e em sendo aceitos os materiais entregues, na hipótese de não haver qualquer
irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais defeitos constatados posteriormente. Os
materiais serão rejeitados, caso não estejam em conformidade com a proposta apresentada;
3.3. Como condição para pagamento da nota fiscal/fatura, a contratada deverá manter as mesmas condições
de habilitação, inclusive será confirmada a situação de regularidade fiscal exigida no ato convocatório.
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
1 - O objeto desta licitação deverá ser executado mediante emissão de Autorização de Fornecimento da
Secretaria solicitante e será entregue no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data da sua emissão,
sujeito a renovação.
2 - A entrega do objeto estará sujeita à verificação e conferência, correndo por conta da Contratada as
despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes
do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / Tesouraria, à
vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 2 da
Clausula anterior.
1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a entrega, mediante emissão das respectivas Notas
Fiscais, devidamente comprovadas e atestadas pela Secretaria competente, que deverão ser pagas em até
10 (dez) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação, incluindo-se na composição dos preços
todas as despesas necessárias, inclusive quanto ao pagamento de Tributos Federais, Estaduais e
Municipais.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
se dará em 10(dez) dias após a data de sua apresentação válida.
3 - O pagamento poderá será feito preferencialmente mediante credito em conta bancaria da contratada, que
e excepcionalmente em espécie através de recibo na tesouraria da prefeitura. No caso de credito em conta, o
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recibo de depósito ou de transferência bancaria valem como recibo do pagamento e no caso de pagamento
em espécie, a contratada firmará recibo nos documentos de pagamento (Nota de Empenho, Nota Fiscal ou
Recibo).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos que garantirão o pagamento das despesas com a presente aquisição correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade: 10.303.003.2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ativ/Proj.: 10.303.003.2027 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Elemento: 4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 02.
PARÁGRAFO ÚNICO – DA NOTA DE EMPENHO
Será emitida Nota de Empenho Ordinária à conta da dotação orçamentária especificadas nesta cláusula para
atender as despesas inerentes à realização desta compra, podendo a mesma substituir, ser substituída ou
acrescida ao termo formal de contrato de compra e venda, conforme “caput” do Art. 62 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
Ao licitante total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:
a)

Advertência;

b) Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a)

Poderão participar da licitação empresas convidadas, inscritas ou não, bem como as demais cadastradas
na

correspondente

especialidade

que

manifestarem

interesse

em

participar

do

certame

com

antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a apresentação das
propostas (Lei 8.666/93, art. 22, § 3º), cujo representante deverá comparecer, obrigatoriamente ao
Departamento de Licitação, no Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida - Bahia, munido de toda a documentação da empresa exigida neste edital.
b) As empresas podem ser representadas, no procedimento licitatório, por procuradores legalmente
habilitados, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o início da
sessão de abertura dos envelopes.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
Esta licitação poderá ser revogada somente por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (Nos
termos do Art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VALIDADE DA PROPOSTA
a) Os preços serão apurados mediante informações contidas nos Anexo I, devendo a licitante levar em conta
tais informações para a apuração dos seus preços.
b) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de preenchimento da
proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
O Departamento de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitação, estando disponível para atendimento no período de 23/05/2019 a 29/05/2019, das 08:00 às 13:00
horas, no endereço supra citado, E-mail licitaalmeida2@gmail.com.br .
CLÁUSUL DÉCIMA SÉTIMA - DAS DEMAIS DESPESAS
Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre o preço final da mercadoria, bem como
o custo de transporte, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade do
contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O objeto será recebido e aceito após exame realizado pelo setor competente, que será recebido
provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade da mercadoria, em relação com a
especificação exigida; e definitivamente, após a consequente aceitação. (Artigo 73, Inciso II, da Lei 8.666/93
e suas alterações);
b) Será desclassificada a proposta que desatender as condições estipuladas neste Edital, que contenha
preços excessivos, ou irrisórios, ou manifestem inexequíveis, ou que ofereçam vantagens não previstas
(Artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações);
c) Este Edital, a proposta do licitante, os pareceres da Comissão Central e Permanente de Licitação e todos
os elementos que serviram de base à Licitação, serão parte integrante do processo, inclusive o Contrato que
venha a ser firmado como resultado desta licitação, independente de transcrição;
d) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a CCPL
poderá fixar aos licitantes o prazo de três dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras
propostas enviadas na causa do item “b” desta cláusula.
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e) O adjudicatório poderá ser convidado a se apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da data da publicação da homologação do certame para receber instruções adicionais quanto à forma de
entrega da mercadoria e contratação;
f) Após a abertura dos envelopes das propostas, não serão aceitas desistências, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CCPL que deverá, obrigatoriamente, transcrevê-lo em ata;
g) As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro da Comarca de Conceição do Almeida –
Bahia, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Conceição do Almeida – Bahia, 23 de maio de 2019.

Comissão Central e Permanente de Licitação
(Decreto Municipal nº. 002/2019, de 04/01/2019)

José Antônio Dos Santos
Presidente

Gabriel Ribeiro Neiva Lima
Membro

Frederico Quadros
Membro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Tendo em vista o disposto no art. 23, inc. II, ‘b)’, da Lei n° 8.666/93, para licitação na modalidade convite,
apresentamos a seguir as especificações dos equipamentos a serem adquiridos, contendo os elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando
os preços praticados no mercado, a definição de métodos, prazo de execução do contrato, a estratégia de
suprimento e o prazo de execução do contrato.
1.

Objeto:

CONTRATAÇÃO

DE

ODONTOLÓGICOS

EMPRESA

ESPECIALIZADA

COMPLETOS,

DESTINADOS

PARA
ÀS

AQUISIÇÃO

UNIDADES

DE

DE

GABINETES

SAÚDE

DESTE

MUNICÍPIO.
2.

Local de Entrega/Fornecimento/Execução:

a) Os equipamentos, objeto deste Contrato, serão entregues em unidades de sa de forma parcelada em
conformidade com as Solicitação de Fornecimento expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a quem
caberá o acompanhamento e conferência dos mesmos, com base no edital da licitação em referência,
através de servidor especialmente designado.
b) O fornecimento será feito no prazo contratual preestabelecido em 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser
modificado, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência do CONTRATANTE e
a disponibilidade da contratada.
3.

Especificação / Detalhamento:
ITEM

1

2

UNID.

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, MOD. BIOQUALY

40 LITROS

CADEIRA - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO
ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E
DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA
FIXAÇÃO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADA EM
CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ
200KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO
CONSULTORIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA
CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. PEDAL DE COMANDO DO TIPO
JOYSTICK COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À
POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOREDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS.

QUANT.

UND

03

UND

03

EQUIPO - COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE/01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA
ROTAÇÃO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA O MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRAÇOS
ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO (MODELO AIR), ACIONADO POR BOTÃO
LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO
LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS
DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E
COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL.
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UNIDADE AUXILIAR - CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO E FILTRO PARA
RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. SUCTORES: 01
SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) (SÉRIE).
REFLETOR: MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO COM LÂMPADA DE LUZ HALÓGENA.
ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. ITENSIDADE: 8.000 A
25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).

4.0 – DA JUSTIFICATIVA DA DESPESA
4.1 – Necessidade de reequipar as unidades de saúde do município com os equipamentos solicitados,
inexistentes em algumas Unidades de Saúde da Sede e Zona Rural do município, sendo o nosso objetivo
oferecer serviços odontológicos de qualidade aos munícipes, em especial aos da Zona Rural, que são
obrigados a se locomoverem para outras localidades, em busca de atendimento.
5.

DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. Para o fornecimento dos equipamentos serão emitidas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO, em
conformidade com as propostas vencedoras da licitação.
5.2. O prazo de vigência do contrato será até 180 (cento e oitenta) dias, ou quando da expiração dos
quantitativos licitados, podendo ser prorrogado por igual período visando a obtenção de melhores preços,
nos termos da legislação vigente.
6.

LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1. Os equipamentos serão entregues parceladamente, durante o período de vigência do contrato.
6.2. Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua
Martagão Gesteira, s/n, Centro, Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000 e será recebida por
servidor especialmente designado.
6.3. A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das
14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos fora do
expediente de trabalho da repartição.
6.4. A entrega dos produtos deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do
recebimento da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
7.

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS

7.1. Os equipamentos terão a sua data de fabricação recente e deverá ser entregue no endereço
constante no item 6.2., devidamente protegidos e embalados adequadamente para transporte, manuseio,
acompanhado dos respectivos documentos fiscais e manuais em língua portuguesa.
6.2. Os equipamentos serão recebidos da seguinte forma:
6.2.1. Se entregues por terceiros – transportador ou semelhantes:
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- Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
equipamentos, com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, embalagem,
especificações técnicas e qualidade exigidos.
6.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos equipamentos e sua
consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
6.2.2. Se na entrega estiver presente um representante do fornecedor, o recebimento será definitivo
verificando-se

a

conformidade

dos

equipamentos em

relação

com

a

proposta do fornecedor,

especificações, marca, tipo, embalagem, e conferindo-se a qualidade e preços unitários e totais,
conforme solicitado na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
7.

Dotação Orçamentária

7.1. As despesas que garantirão o pagamento das despesas, correrão à conta da seguinte Dotação
Orçamentária do exercício vigente.
Unidade: 10.303.003.2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ativ/Proj.: 10.303.003.2027 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Elemento: 4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 02.
8.

Pagamento

8.1. O pagamento da operação será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, mediante emissão da
respectiva fatura/nota fiscal (inclusive eletrônica) ou congênere legal, após atestação das mercadorias
recebidas, realizada em conjunto por representantes das partes, após o recebimento definitivo do objeto.
8.2. Ao município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto licitado
estiver em desacordo com a especificação exigida, proposta e aceita .
9.

Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da execução será exercida por um representante do CONTRATANTE, denominado FISCAL,
devidamente credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá acompanhar este termo,
desde o ato da assinatura até o prazo final, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem neste curso,
inclusive acompanhar a entrega da mercadoria e o respectivo pagamento e de tudo dará ciência ao
credenciante, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93, e legislação complementar.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
À
Comissão Central e Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 008/2019.

Prezados Senhores,
Em atendimento ao Edital do Convite n°. 008/2019, do Menor Preço Global, apresentamos nossa Proposta
de Preços para o fornecimento de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO
DE GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO, conforme quantitativos, especificações mínimas e condições gerais para fornecimento,
dispostas no termo de referência, Anexo I do edital, em especial as suas especificações técnicas, para
atender as necessidades deste município, objeto do referido processo licitatório, conforme abaixo
especificado:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()
NOME:
RG Nº.:
EDEREÇO:
CARGO/FUNÇÃO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEL: ()
E-MAIL:
AGÊNCIA Nº.:
CONTA CORRENTE Nº:
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

LOTE ÚNICO
ITEM

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

1

COMPRESSOR
ODONTOLOGICO,
ÓLEO, MOD. BIOQUALY 40 LITROS

2

CADEIRA - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO
MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E
PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO
MAIOR
RESISTÊNCIA
E
DURABILIDADE
AO
CONJUNTO.
BASE
COM
DEBRUM
ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO.
SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, OFERECE
MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO

ISENTO

DE

QUANT.

UND

03

UND

03

MARCA

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL
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DE ATÉ 200KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA
OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTORIO.
APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA
LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O
ACESSO DO PROFISSIONAL. PEDAL DE COMANDO
DO TIPO JOYSTICK COM TRÊS PROGRAMAÇÕES
DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À
POSIÇÃO
ZERO.
SISTEMA
DE
ELEVAÇÃO
ELETROMECÂNICO
ACIONADO
POR
MOTOREDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24
VOLTS.
EQUIPO - COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE/01
TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 01
TERMINAL SEM SPRAY PARA O MICROMOTOR
PNEUMÁTICO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM
TRAVAMENTO
PNEUMÁTICO
(MODELO AIR),
ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O
CORPO
DO
EQUIPO
NA
PEGA
LATERAL
PROPORCIONANDO
LIBERDADE
AOS
MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O
ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS
TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O
CONTROLE
DA
VELOCIDADE
E
COM
ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL.
UNIDADE
AUXILIAR
- CUBA: PROFUNDA,
REMOVÍVEL E COM RALO E FILTRO PARA
RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA
EVITAR RESPINGOS. SUCTORES: 01 SUCTOR DE
SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) (SÉRIE).
REFLETOR:
MONOFOCAL
PARA
USO
ODONTOLÓGICO
COM
LÂMPADA
DE
LUZ
HALÓGENA. ESPELHO MULTIFACETADO COM
TRATAMENTO
MULTICOATING.
ITENSIDADE:
8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Preço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO)
1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis, a partir da emissão da Solicitação de Entrega.
3. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, transporte, serviços e encargos sociais.
Local e data
Diretor ou representante legal – Identidade
Nome legível/Carimbo da empresa
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
À
Comissão Central e Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 008/2019.

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu(s) Procurador(es) o 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 meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade Convite nº 008/2019,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar
preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme
e valioso.
Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
(Inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal)

À
Comissão Central e Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 008/2019.

A empresa (Nome da Empresa Licitante), inscrito no CNPJ Nº _____________________, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr (a)__________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
____________ e do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim ( )

Não ( )

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das
informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como
também implicará na desclassificação do presente certame.
Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
À
Comissão Central e Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 008/2019.

Senhor Presidente,

A empresa __________, Inscrita no CNPJ sob nº. ________, Inscrição Estadual nº. _________,
Inscrição Municipal nº. ___________ com sede na ___________, CEP _________, através de seu
representante legal o Sr. __________ , Cédula de Identidade nº. ________, CPF nº. _________,
declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das
informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal,
como também implicará na desclassificação do presente certame.

Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO
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ANEXO VI
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Nº.: _______ / XXXX
CONTRATO

DE

AQUISIÇÃO

ODONTOLÓGICOS

DE

EQUIPAMENTOS

VISANDO

SUPRIR

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/FMS,

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA _________.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob nº 12.697.713/0001-35, com sede na Rua Martagão Gesteira, s/n – Centro, Conceição
do Almeida – Ba, CEP 44.540-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL, Cédula de Identidade nº. _____, CPF: ______, e por sua
Secretária Municipal de Saúde a Sr.ª. SUELY CAMPOS SOBRAL DE ANDRADE, Cédula de
Identidade nº. _______, CPF nº. _____, ambos residentes e domiciliados neste município, podendo
também

ser

encontrados

no

endereço

supracitado,

doravante

denominado

simplesmente

CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXX,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXXXXXX, Inscrição Estadual nº.
XXXXXX, com sede na XXXXXXX, CEP xxxxx, neste ato representada pelo seu (cargo/função), o Sr.
XXXXXXXXX, _______, _______, ______, Cédula de Identidade nº. ______, CPF nº. ___________,
podendo

ser

encontrado

no

endereço

supracitado,

doravante

denominada

simplesmente

CONTRATADA.
Cláusula Prévia:
As partes firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de
Convite nº. 008/2019, homologado pelo Prefeito Municipal em ___/____/_____; Processo
Administrativo nº. 313/2019, sujeitando-se os contratantes a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas
alterações posteriores e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem como origem o Processo Licitatório Convite nº. 008/2019, instaurado pelo Município,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GABINETES
ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
mediante Ordem de compra, nas quantidades estimadas nos Anexos deste Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as disposições e condições do Edital do Convite nº. 008/2019,
bem como a Proposta de Preços da CONTRATADA, Anexos e pareceres que formam o procedimento
licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA
2.1. O fornecimento será efetuado em remessas parceladas conforme as solicitações enviadas, com prazo de
entrega não superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.
2.1.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua
Martagão Gesteira, s/n, Centro, Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000 e será recebida por
servidor especialmente designado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 16:00 horas, de
segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos fora do expediente de trabalho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA obriga-se a:
3.1.1. Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no prazo e local indicado na cláusula
anterior, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente do fabricante, modelo, tipo e procedência, conforme indicado no Termo de
referência;
3.2. Responsabilizar-se pelos danos decorrentes dos equipamentos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os equipamentos com
avarias ou defeitos;
3.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
3.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
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3.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
3.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
3.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos quantitativos das compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial (Art. 65, I, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações) vedada a sua atualização monetária.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
4.1.2.

Verificar

minuciosamente,

no

prazo

fixado,

a

conformidade

dos

equipamentos

recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. As mercadorias serão recebidas:
5.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
5.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de Referência.
5.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações
técnicas exigidas.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
6.1. Dá-se a este contrato o importe de R$ ________(_______), pela aquisição total dos equipamentos,
conforme Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA no certame licitatório Convite nº. XXX/XXXX,
no Anexo I deste termo, que são parte integrante deste contrato, independente de transcrição, homologado em
_____/____/_______, sendo a mesma vencedora da citada licitação, podendo seu quantitativo ser acrescido
ou suprimido, conforme item 3.9. da Cláusula Terceira deste termo. Para o acréscimo não haverá necessidade
de assinatura de novo termo formal de contrato, bastando que para isto, emissão de nova nota de empenho
acompanhada de autorização devidamente protocolada e justificada da autoridade que a emitiu.
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6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias e terá seu início quando da sua
assinatura, ou seja, com início no dia XX de XXX de XXXX; e seu fim no dia XX de XXXX de XXXX,
podendo ser prorrogado por igual período, ou enquanto não expirar os quantitativos contratados, o que
ocorrer primeiro, conforme o disposto no Inciso I do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores.
6.2. A prorrogação do prazo observará o preenchimento dos requisitos, abaixo enumerados; de forma
simultânea, e autorizado formalmente pela Autoridade Competente:
6.2.1. Quando o fornecimento for prestado regularmente.
6.2.2. A Administração ainda tenha interesse na aquisição dos materiais contratados.
6.2.3. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração.
6.2.4. A CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogação.
6.2.5. Realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das
condições e dos preços contratados.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O prazo para pagamento será de até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo
setor competente.
8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00
(oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.
8.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos
da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
8.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
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8.8. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA NONA – DO PREÇO
9.1.

Os preços contratados poderão ser objeto de revisão após 12 (doze) meses e de acordo com o

disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da
CONTRATADA ao Prefeito Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva
procedência do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas orçamentárias decorrentes de que trata o objeto deste Contrato, neste exercício, com datação
suficiente para atender esta finalidade, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária vigente:
Unidade: 10.303.003.2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ativ/Proj.: 10.303.003.2027 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Elemento: 4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente. Fonte: 02.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da contratação.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8666/93, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer
da licitação:
13.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;
13.1.2. Apresentar documentação falsa;
13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.6. Cometer fraude fiscal;
13.1.7. Fizer declaração falsa;
13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela conduta do
licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;
34.1.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
13.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – - DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento
do objeto, nos prazos estipulados;
IV - O atraso injustificado no início do fornecimento;
V - A interrupção do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
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VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;
VII - O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993;
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do Contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras
previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do
fornecimento já realizado, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações,
até que seja normalizada a situação;
XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato;
XIVII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
14.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII desta cláusula;
14.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência
para a Administração;
14.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
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14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
14.5.1. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
14.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual,
para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além
das sanções previstas neste instrumento.
14.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
14.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.7.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pelo
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como
nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial,
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela
data.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93 e as suas posteriores alterações e tudo
aquilo que doutrina a melhor jurisprudência para realização de contratos administrativos.
PARÁGRAFO ÚNICO – EXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
O presente contrato está fundamentado quanto à Exigência de Licitação, com base no Art. 23, Inciso II,
alínea ‘a’ da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo parte integrante e insolúvel do Processo Administrativo
nº. 313/2019 e Processo Licitatório Modalidade Convite nº. 008/2019, publicado nas formas da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida – Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou
se torne.

Edital Convite nº. 008/2019
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

24

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
23 de maio de 2019
Ano III • Edição Nº 2173

-63Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DISPOSIÇÕES FINAIS
E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor,
para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas
testemunhas a tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Conceição do Almeida – Bahia, ___ de ______ de _______.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Adailton Campos Sobral – Prefeito

Sueli Campos Sobral Andrade – Sec. Municipal de Saúde

CONTRATANTE

CONTRATANTE

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CPF: ____________________________

CPF: ___________________________
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CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Nº.: XXX/XXXX
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, QUANTITATIVOS E PREÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UNID.

QUANT.

1

COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE ÓLEO,
MOD. BIOQUALY 40 LITROS

UND

03

UND

03

MARCA

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL

CADEIRA - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO
MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E
PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE
COM
DEBRUM
ANTIDERRAPANTE;
DISPENSA
FIXAÇÃO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE
ELEVAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO,
OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE
ELEVAÇÃO DE ATÉ 200KG. CAIXA DE LIGAÇÃO
INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO
CONSULTORIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF
LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA
FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. PEDAL
DE COMANDO DO TIPO JOYSTICK COM TRÊS
PROGRAMAÇÕES
DE
TRABALHO
COM
VOLTA
AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE
ELEVAÇÃO
ELETROMECÂNICO
ACIONADO
POR
MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24
VOLTS.

2

EQUIPO - COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE/01
TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 01
TERMINAL SEM SPRAY PARA O MICROMOTOR
PNEUMÁTICO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM
TRAVAMENTO
PNEUMÁTICO
(MODELO
AIR),
ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO
DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO
LIBERDADE
AOS
MOVIMENTOS.
PEDAL
PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS
DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE
POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM
ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL.
UNIDADE AUXILIAR - CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL
E COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS
E
COBERTURA
PARA
EVITAR
RESPINGOS.
SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA
VENTURI) (SÉRIE).
REFLETOR: MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO
COM LÂMPADA DE LUZ HALÓGENA. ESPELHO
MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING.
ITENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/-

20%).

VALOR TOTAL DO CONTRATO

Edital Convite nº. 008/2019
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (CONVITE Nº 007/2019)
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 289/2019
Data: 09/05/2019
Processo Licitatório Convite nº.: 007/2019
Data do Processo: 23/05/2019

A Comissão Central e Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida Bahia, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº. 002/2019, de 04/01/2019,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 30/05/2019, às 09:00
horas, na Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000, a sessão de abertura, julgamento e classificação
das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade Convite nº. 007/2019,
do tipo MAIOR OFERTA, tendo como regime de execução empreitada por Preço Global, sendo o
seguinte objeto:
OBJETO: Constitui objeto desta licitação, a OUTORGA DA PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE
ÁREA PÚBLICA SITUADA NO LOTEAMENTO PARAISO, PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO
DE

CAMAROTES,

MEDIANTE

O

PAGAMENTO

DE

OFERTA

PARA

INSTALAÇÃO

E

EXPLORAÇÃO DE CAMAROTES NO REFERIDO ESPAÇO, ONDE PODERÁ REALIZAR A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, EXPLORAÇÃO

E DESMONTAGEM DE

ESTRUTURAS, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, NO ESPAÇO PÚBLICO
DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO 2019, conforme especificações
constantes neste Edital e seus Anexos..
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no
Departamento de Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 29/05/2019, das 08:00h às 12:00h,
ou pelo endereço eletrônico licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 23 de maio de 2019.

José Antônio dos Santos
Presidente da CCPL

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (CONVITE Nº 008/2019)
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo: 313/2019
Data: 20/05/2019
Processo Licitatório Convite nº.: 008/2019
Data do Processo: 02/05/2017

A Comissão Central e Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida Bahia, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº. 002/2019, de 04/01/2019,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 30/05/2019, às 10:30
horas, na Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro,
Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000, a sessão de abertura, julgamento e classificação das
propostas, conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade Convite nº. 008/2019,
utilizando como critério de julgamento o Menor Preço Global, tendo como objeto de licitação o
seguinte:
OBJETO: Constitui objeto desta licitação, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme especificações técnicas do Termo de Referência e demais
normas estabelecidas no Edital, obedecendo tudo o que dispõe a Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações.

Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Departamento
de Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 29/05/2019, das 08:00h às 12:00h, ou pelo endereço
eletrônico licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 23 de maio de 2019.

José Antônio dos Santos
Presidente da CCPL

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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