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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, através da Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL, constituída pela Portaria nº 304/2019, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação 

na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, autorizada no processo nº 1009/2018-SEMGE, 

e de acordo com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da 

RPGMS de nº 854/2019. 

 

O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da 
informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e 

recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do 
Banco do Brasil,sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pelas Leis Municipais nº 6.148/2002, 
Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 (ME e EPP), Decretos Municipais nºs13.724/02 

(alterado pelo Dec. nº 15.814/2005), 15.611/2005 (alterado pelo Dec. nº 

20.200/2009), 15.814/2005 e 15.984/2005, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e 
Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, e demais condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as normas constantes do 

Decreto Municipal nº 23.781 de 16/01/2013. 

 

2. OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em 

eventos para execução da Copa Salvador de Futebol Golzinho-Street Soccer e 

da Taça Futbairro Salvador, conforme especificações do Termo de Referência 

(ANEXO VIII). 
 

2.2 Os serviços serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 A despesa correrá pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Esportes e Lazer – SEMTEL: 

 

Subação: 27.812.0005.104300 

Elemento: 33.90.39 

Fontes: 0100 – Tesouro; 0124 – Transferência de Convênios 

 

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

4.1 Recebimento das propostas a partir das 08h00min do dia 17/12/2019. 

4.2 Abertura das propostas   18/12/2019 às 14:00 horas. 

4.3 Início da sessão de disputa de preços   18/12/2019 às 15:00 horas. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que 

atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e pertençam 

ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

 
5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do 

tratamento diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar 

nº 123/06, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas 

no parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 

 
5.2.1 Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte para gozar do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 

123/2006. É necessário cumulativamente que a ME/EPP não incida em 

nenhuma das vedações legais (artigo 3°, parágrafo 4°). 

 

5.2.2 As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a declaração 
de ME ou EPP – ANEXO IV deste Edital. 

 

5.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 
a) estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiária 

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

b) cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração 

Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração 

Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 
 

c) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 

8.666/93. 

 

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 

mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, 

com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão 

Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e 
intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no 

País. 

6.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

6.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação 

do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado. 

6.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria Geral de Logística e Patrimônio 
Gerência Central de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 – Fl. 3 

cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 

6.7   Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios 

previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento 

acrescentar a expressão “Empresa de Pequeno Porte” ou sua abreviação “EPP”, à 

sua firma ou denominação, conforme o caso. 

6.8   Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em 

sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no 

Sistema junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A. 

 

7. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

7.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar da Comissão Central Permanente de Licitação 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

7.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser protocolados na 
recepção da Secretaria Municipal de Gestão, sito à Av. Vale dos Barris, nº 125 – 

Barris, Salvador, Bahia, ou encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o 
endereço compel.semge@gmail.com.  

7.3 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 

 

7.4 Caberá à Comissão Central Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

7.6 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

 

8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, no 

prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando for exigido neste edital, também os seus anexos. 

 

8.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, todas as 

fases externas do pregão - da disponibilização até a sua adjudicação, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens e atos do Pregoeiro registrados no sistema eletrônico, bem 

como pela sua desconexão. 

8.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e 

lances. 

8.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da 
etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 

recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação 

no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

mailto:compel.semge@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos 

participantes. 
 

9. ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e 

aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos. 

9.2 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

9.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

referida no item 9.2 sujeitará a licitante às sanções previstas em lei. 

9.3 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico,mediante 
a opção ”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 
observado as datas e horários limites estabelecidos no item 4 deste Edital. 

9.4 As licitantes que quiserem usufruir os benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006, ao apresentar sua proposta de preços, deverão 

registrar, expressamente, em campo próprio do sistema eletrônico sua condição 

de micro empresa ou empresa de pequeno porte. 

9.5 A proposta eletrônica e os lances formulados deverão indicar valor global do lote, 
cotado em Real (R$), com no máximo duas casas decimais. 

9.6 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da 

execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

9.7 Deverão ser observados os preços máximos definido no item 21.3 deste Edital. 

9.8 Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a 

desclassificação da proposta. 

9.9 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita 

consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no 

Edital. 

9.10 Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

9.11 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, 

salvo motivo justificado e aceito pelo pregoeiro. 

9.12 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

9.13 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

9.14 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente 

do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.15 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá 

encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 

inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o 

lote. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.16 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do 

lance aos demais participantes. 

9.17 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo Pregoeiro, 

mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances.  

9.18 O Sistema registrará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após 

o encerramento da etapa de lances. 

9.19 Encerrada a fase de lances e havendo participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, 

os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

9.20 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 

9.21 Ao final da sessão o pregoeiro poderá negociar com o licitante mais bem 

classificado com objetivo de obter melhor oferta. 

 

9.22 A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação de 

habilitação exigida neste edital deverão ser apresentadas pela licitante detentora 
da melhor oferta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a 

partir do encerramento da etapa de lances, podendo essa comprovação se dar 
mediante o encaminhamento através do e-mail compel.semge@gmail.com, com 

posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no prazo de 02 

(dois) dias. 

 
9.22.1 As propostas escritas e a documentação deverão ser encaminhadas em 

envelopes fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: 

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

Vale dos Barris, nº 125, Salvador/BA – CEP 40.070-055 

Pregão Eletrônico nº 273/219 

10. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A proposta de preços escrita, aberta e detalhada, deverá ser apresentada na forma 

do Anexo I, redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou 

informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada na última 

folha e rubricadas nas demais pelo titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando: 

 

a) Razão Social da licitante, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de 

contato; 

 
b) Preço global dos serviços de acordo com os praticados no mercado, conforme 

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por 

extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), atualizados 

conforme lance eventualmente ofertado; 

c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data fixada para início da sessão pública, sendo facultado aos proponentes 
estender tal validade por prazo superior; 

mailto:compel.semge@gmail.com
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d) O licitante deverá observar o prazo para início da execução do serviço 

detalhado no subitem 4.4 do Termo de Referência. 
 

10.2 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 

despesas necessárias para execução dos serviços, tais como: tributos, 
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais 

despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às 

especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 

erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 

 
10.3 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado 

no Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por 

isso, considerar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 

faturas. 

 
10.4 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar 

todos os documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele 

contidas e nos seus anexos. 

 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à 

exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos 

originais, ou, ainda, publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos 
“protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos neste edital. 

 

11.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 

11.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 
sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

atuais administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 

 
d) 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. 

 

11.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 
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c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 
 

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 
 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS; 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

 

11.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Deverão ser fornecidos pelas empresas participantes do certame, 

atestados de qualificação técnica e operacional que comprovem a 
capacidade de fornecimento para a execução do tipo de serviço a 

ser ofertado, compatível com o objeto da licitação, visando 

garantir a plena realização da Copa Salvador de Futebol Golzinho-

Street Soccer e da Taça Futbairro Salvador. 

 

11.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação 

financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 
hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua 

apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços 

provisórios. 

 

a1) O Balanço Patrimonial de abertura deverá estar devidamente 

registrado na Junta Comercial.  

 

a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à 

publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76 c/c a Lei 

nº11.638/2007, cópias da publicação de: 
 

I balanço patrimonial; 
II demonstração do resultado do exercício;  

III demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

IV notas explicativas do balanço.  

 

b) A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor total indicado na proposta 
apresentada para o lote pertinente, admitida a atualização para a data 

da apresentação da proposta através de índices oficiais.  

  

c) Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante. 

 

11.2.5 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 
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11.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

11.4 A documentação exigida nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.4 poderá ser 

substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela 
SEMGE/PMS, sendo necessário que os mesmos se encontrem listados no CRC e 

dentro do prazo de validade. Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-

los no ato da apresentação da documentação habilitatória. 

 

11.4.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, 

obrigatoriamente, firmar declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação. 

 

11.4.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará 

condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como à 
validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município 
do Salvador. 

 

11.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua 

autenticidade. 

 
12. OUTROS DOCUMENTOS 

 

12.1 Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante 

juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento. 

a) Termo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (Anexo IV) 

(Para as ME’s e EPP’s) 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

(Anexo V) (para as empresas que apresentarem o CRC). 

 

c) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III) 

 
d) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para assinar 

o Termo de Compromisso de Fornecimento/Contrato. (Anexo VI) 
 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

13.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais 
vantajosa, considerando-se vencedora a proposta em conformidade com este 

edital e ofertar o menor valor global do lote, na forma do Anexo I deste Edital, 

observadas condições definidas neste Edital. 
 

13.2 Para fins deste certame, considerar-se-á como preço total o valor correspondente 

ao somatório dos itens que compõem o lote. 
 

13.3 Se a proposta de menor valor total não for aceitável ou se a licitante desatender as 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as propostas subsequentes, 

verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o 
participante para que seja obtido preço mais vantajoso. 

 

13.3.1 Nas situações acima previstas, a condição de arrematante constitui 

convocação e abre prazo, conforme previsto no subitem 9.20, para envio de 

proposta e documentação, a partir da desclassificação do arrematante 

anterior no sistema eletrônico. 
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13.4 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na 

presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

edital, serão desclassificadas e/ou inabilitadas, cabendo ao Pregoeiro examinar a 

oferta e aceitabilidade da proposta subsequente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 
editalícias. 

 

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

14.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, oportunidade em 

que deverá expressar a síntese imediata de suas razões, sendo-lhe concedido o 

prazo de3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. As demais 
licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, 

que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

14.1.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 

 
14.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá 

manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

 

14.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 14.1 fará deserto o 

recurso. 

 
14.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas 

razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 

14.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, 
sendo este restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

14.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 

protocolados no endereço citado no subitem 9.22.1, o qual deverá receber, 

examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 
pertinência. 

 

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 

sempre que não houver recurso. 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente será convocada a licitante 

vencedora para assinar o contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela SEMGE. 

16.2 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender 

a convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando as mesmas em 
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situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, 

convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinar o 

Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 

examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 

editalícias. 

16.3 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime 

diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem 

vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

16.3.1 A não regularização da documentação no prazo acima estipulado implicará 

na decadência do direito à contratação pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste Edital, 

sendo facultado à Administração Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 

ou revogar a licitação. 

16.4 Como condição prévia para celebração do contrato, a licitante vencedora 

deverá apresentar declaração ou documento similar ou extrato bancário, 
contendo o número da conta corrente e agência de origem da licitante, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, em conformidade 

com o Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013 (arts. 1º a 4º), com 

observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único). 

16.5 A adjudicatária deverá apresentar garantia de 3% (três por cento) do valor do 
contratoem até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, podendo optar por 

uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1º, incisos I, II e III da Lei 

8.666/93. 

16.6 A contratada deverá manter em Salvador uma representação da sua matriz ou 

escritório administrativo dotado de infraestrutura cuja comprovação deverá ser 

feita até 10 dias úteis após a assinatura do termo de contrato além de 
disponibilizar unidades de forças de trabalho suficientes, visando atender com 

celeridade às solicitações referentes às obrigações constantes no Termo de 

Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. 

16.7 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá 

ser retido na fonte pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ/PMS), por 
se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do 

pagamento da fatura. 

16.8 A licitante obriga-se a aceitar quando solicitado pela Administração nas mesmas 

condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços licitados e as supressões 

resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a 
superveniência do interesse público. 

 

16.9 O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no 

todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da contratante. 

 
16.10 O contrato terá vigência de 01(um) ano. 

 

16.11 As demais disposições estão previstas na minuta de contrato deste Edital, do qual 

é parte integrante, independentemente de transcrição. 
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17. PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação 

do DECRETO MUNICIPAL n.º 23.856/2013, a qual deverá ser indicada na 

declaração fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 
4º, § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, em conformidade com a legislação 

vigente, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente 

atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento e mediante a apresentação dos 

documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados 

no CADIM Municipal, conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013. 

17.2 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela prestadora de 
serviços, da apresentação da Certidão Negativa de Débito com o INSS e Certidão de 

Regularidade com o FGTS. 

17.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

prestadora de serviços, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, 

reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso 
em que não será devida atualização financeira. 

17.4 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá 

direito a multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 

17.5 Nenhum pagamento será efetuado à prestadora de serviços enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço ou 
correção monetária. 

 

17.6 Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições 

pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a 

prestadora de serviços adote as providências necessárias à sua correção. Passará a 
ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 

devidamente corrigida. 

 

17.7 Os pagamentos serão efetuados com base no desenvolvimento das atividades e 

mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Diretoria 
de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - 

SEMTEL, anexando-se parecer técnico comprovando sua efetiva realização e 

na forma do Decreto Municipal nº23.856/2013. 
 

18. DA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

18.1 Visando o princípio da eficiência e economicidade e considerando que a SEMTEL não 

possui estrutura de pessoal logística para a consecução do evento, faz-se necessário 

contratar empresa para realizar a organização, planejamento e execução do mesmo. 
A futura contratada será responsável pela mobilização e desmobilização de estrutura 

física necessária para a realização do evento; deslocamento da equipe técnica e, 

quando necessário, dos atletas participantes do evento; 
 

18.2 A empresa vencedora será responsável pela comunicação e identidade visual dos 

eventos com a finalidade de divulgá-los na mídia escrita, falada e digital. Inclui-se 

ainda os serviços de fotografia de alta resolução e impressão de cartazes, convites 

para autoridades e apoiadores do evento, folhetos e súmulas. 
 

18.3 A licitante deverá ainda fornecer os materiais esportivos necessários para a 

realização do evento, conforme descrito no item 5 do Termo de Referência. 

Além disso, a empresa vencedora será responsável por montar toda infraestrutura 

dos eventos, como portfólio, lona entre outros devidamente descritos no Termo de 
Referência. 
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18.4  A Copa Salvador de Futebol de Golzinho – Street Soccer vai atingir diretamente 

cerca de 600 jovens atletas de 10 a 13 anos, categoria Sub 13, masculino, de todas 

as 10 regiões das Prefeituras Bairros da capital e terá a participação de 32 equipes 

em 30 jogos. O torneio será disputado em duas etapas: eliminatórias e finais. As 

eliminatórias serão disputadas em cada uma das 10 Prefeituras Bairros, utilizando 
dois finais de semana para realização do evento. Num final de semana será realizado 

a etapa eliminatória em 05 Prefeituras Bairros e no final de semana seguinte, 

acontecerá em outras 05 Prefeituras Bairros, atendendo em sua totalidade as 10 

Prefeituras Bairros existentes em Salvador. As finais acontecerão com as duas 

equipes finalistas de cada uma das 10 Prefeituras Bairros, tendo duração de mais 

dois finais de semana.  
 

18.5  A Taça Futbairro Salvador atingirá diretamente cerca de 2.000 jovens com até 14 

anos e todas as 10 Prefeituras Bairros da capital. Os jogos serão classificatórios na 

1º fase e as demais etapas serão eliminatórias. Serão realizadas nas 10 Prefeituras 

Bairros.  A categoria atendida pelo projeto será Sub 14-Masculino, participarão 32 
equipes, realizando-se 64 jogos. 

  
19. DO LOCAL  

 
 

19.1 No caso da COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO - STREET SOCCER, as 

realizações dos jogos ocorrerão nos espaços esportivos localizados nas 10 Prefeituras 

Bairros indicadas na primeira Tabela do subitem 4.3 do Termo de Referência. 

 
19.2 Já no evento da TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR, os jogos ocorrerão nos espaços 

esportivos localizados nas 10 Prefeituras Bairros indicadas na segunda Tabela do 

subitem 4.3 do Termo de Referência. 

 

20. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 

inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 

6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei 

Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da 

inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou 

indiretamente. 
 

21.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e 

irretratável dos termos deste edital e seus anexos. 

 

21.3 O valor global contratual estimado é de R$ 607.019,20 (seiscentos e sete mil, 
dezenove reais e vinte centavos), considerado preço máximo admissível para a 

contratação, resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Administração. 

 

                      LOTE 01 - COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO STREET SOCCER 

 

ITEM 

 

QTDE. 
 

PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

01 01 199.807,91 199.807,91 

 VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 199.807,91 
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  LOTE 02 – TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR 

 

ITEM 

 

QTDE. 

 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

01 01 407.211,29 407.211,29 

 VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 407.211,29  

 

 

21.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

SEMGE revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de 

fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. 

 

21.5 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

 

21.5.1 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 
 

21.6 É facultado ao Pregoeiro analisar as propostas apresentadas em conjunto com 

prepostos do órgão solicitante ou de outros órgãos do Município com capacidade 

técnica para tal, devendo estes emitir parecer próprio sobre o objeto ofertado pelas 

licitantes. 
 

21.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 

21.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, 

telefone e e-mail, bem como a modificação dos mesmos no curso da 
licitação/contrato, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de 

comunicação. 

 

21.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de 
compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

21.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na SEMGE, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 

 

21.12 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados após os 

respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem 
recursos enviados via e-mail. 
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21.13 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

 

21.14 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão da 
COMPEL, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada no Vale dos Barris, nº 125 - 

Barris, Salvador/BA, mediante agendamento prévio através do e-mail 

compel.semge@gmail.com. 
 

21.15 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Central 

Permanente de Licitação com base na legislação vigente. 
 

21.16 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, 

para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

22. ANEXOS DO EDITAL 

22.1 Fazem parte integrante deste edital: 
 

Anexo I Proposta Comercial; 

Anexo II Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF; 

Anexo III Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 

Anexo IV Termo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo V Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo VI Dados para assinatura do contrato; 

Anexo VII Minuta de contrato; 

Anexo VIII Termo de Referência. 
 
 

Salvador, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

Luciano Brayner de Cerqueira 
Pregoeiro 

 

Amauri Guimarães Pires 

Presidente COMPEL 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 273/2019 

 

ANEXO I 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2019  

PROCESSO Nº 

Data de abertura:  

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:  

Telefone: (DDD)  

Fax: (DDD)  

E-mail:  

Validade de proposta: 

Prazo de início do serviço: 
 
 

LOTE 01 - COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO STREET SOCCER 

 

 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO 

 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

QUANT 

 

VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

BOLA ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE SALÃO 

(FUTSAL), 32 GOMOS, COSTURADA, EM 

POLIURETANO ULTRA 100%, TIPO TERMOTEC, 

0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONTENDO EM 

SUA INTERIOR CÂMARA AIRBILITY/BUTIL, 

MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E 

LUBRIFICADO, CONFECCIONADA EM 

MICROFIBRA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 61 – 

64 CM, PESO ENTRE 410 - 440 G, EMBALAGEM 

CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E 

PRAZO DE GARANTIA. 

 

 

 

40 

UNIDADES 

  

BOMBA DE AR COM PITO PARA BOLA DE 

FUTEBOL, MANUAL, DUPLA AÇÃO, TAMANHO 

GRANDE, PARA TODOS OS TIPOS DE BOLA, 

ACOMPANHA BICO RESERVA, MANGUEIRA 

DIRECIONÁVEL, AGULHAS ROSQUEÁVEIS, 

EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO 

PRODUTO E PRAZO DE GARANTIA. 

 

 

10 

UNIDADES 

  

TRAVE COM REDE OFICIAL PARA GOLZINHO, A 
X L X P - 60 X 90 X 0,08 CM, PESO 

APROXIMADO 4,1 KG. 

32 
UNIDADES 

  

SQUEEZE DE PLÁSTICO DE 350 ML, 
DIMENSÕES 20,0 X 7,0 CM, COR BRANCO COM 

TAMPA E VÁLVULA COR AZUL, GRAVAÇÃO EM 
SERIGRAFIA COM O NOME DO EVENTO E 

 
300 

UNIDADES 

  



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria Geral de Logística e Patrimônio 
Gerência Central de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 – Fl. 16 

LOGOMARCA DA SEMTEL/PMS EM AZUL 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E MOCHILAS 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

CAMISA DE ALGODÃO TIPO “T-SHIRT”, MALHA 

30.1, NOS TAMANHOS M E G, COR BRANCA, 
COM SILK COM O NOME DO EVENTO E A 
LOGOMARCA DA SEMTEL/PMS, COR AZUL, NO 
PEITO ESQUERDO, SENDO QUE AS 

QUANTIDADES SEGUIRÃO A SEGUINTE 
DIRETRIZ:  M = 30; G = 40 

70   

CAMISA DE MALHA, GOLA PÓLO, MANGA 

CURTA, 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 

MERCERIZADA, GOLA E MANGAS EM MALHA 

DE ALGODÃO TIPO SANFONADA, COR AZUL, 

COM DIÂMETRO DE 9 CM, COM SILK COM O 

NOME DO EVENTO E A LOGOMARCA DA 

SEMTEL/PMS COR BRANCA NO PEITO 

ESQUERDO, SENDO QUE AS QUANTIDADES 

SEGUIRÃO A SEGUINTE DIRETRIZ:  M = 30; G = 

40 

70   

COLETE ESPORTIVO INFANTIL 14 ANOS  

Colete esportivo em malha 100% 

Poliester infanto-juvenil 

Cores azul (50M e 50G) 

Amarelo (50M e 50G) 

Vermelho (50M e 50G) 

300    

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E FOTOGRAFIA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT   

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ÁUDIO VISUAL, 
QUE DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DE 
PRESS RELEASES AOS DIVERSOS VEÍCULOS 

DE COMUNICAÇÃO, RESPONSÁVEL POR 
DIVULGAR JUNTO À IMPRENSA (ESCRITA, 
FALADA E DIGITAL) ESPECIALIZADA TODAS AS 
INFORMAÇÕES PERTINENTES AO EVENTO, 

CONSIDERANDO 60 DIAS. MÍNIMO DE 1 
JORNALISTA E 1 FOTÓGRAFO. 

 
 
 

10 DIÁRIAS 
 

  

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM FOTOS EM 

ALTA RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
IMAGENS COM ENTREGA DE MATERIAL 
EDITADO E   FILMAGEM EM HD ATRAVÉS DE 
CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM COBERTURA EM 

VÍDEO COM ENTREGA DO MATERIAL 
EDITADO. O SERVIÇO DEVE COBRIR O 
EVENTO EM SUA TOTALIDADE. 

 

COBERTURA 
PARA OS 10 

JOGOS. 

  

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES EM 

PAPEL COUCHÊ BRILHO, TAMANHO A3, 

IMPRESSÃO DIGITAL COLOR, PARA 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO. 

 

300 

UNIDADES 

  

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITE 

FOTOGRÁFICO, TAMANHO 10X15, PAPEL 

COUCHÊ BRILHO, 150G, PARA AUTORIDADES 

E APOIADORES. 

200 

UNIDADES 

  

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO EM    
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MODELO FLAYER EM PAPEL COUCHÊ PARA 

DISTRIBUIÇÃO EM PONTOS COMUNS E 

ESPAÇOS CONVENIENTES, VISANDO A 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO. 

500 

UNIDADES 

FORNECIMENTO DE SÚMULAS PARA OS 

JOGOS IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM 

PAPEL A4. 

32  

UNIDADES 

  

SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E 

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM 

COMPOSTO DE MESA DE 8 CANAIS (NO 

MÍNIMO), CINCO MICROFONES CABEADOS 

COM PEDESTAIS, 2 CAIXAS DE RETORNO E 2 

CAIXAS DE SOM COM, NO MÍNIMO, 300WTS DE 

POTÊNCIA, BIVOLT. 

 

 

08 DIÁRIAS 

  

SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.   

ESTRUTURA BACKDROP 2MX3M PARA SER 

INSTALADA NO CAMPO NAS DATAS DE 
REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS E FINAIS, 
PREMIAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

E LOGOMARCA DA SEMTEL/PMS EM LONA 
PVC OU POLIETILENO.   

 

 
4 DIÁRIAS 

  

GRADIL 2MX1,20M PARA PROTEÇÃO DAS 
ÁREAS RESTRITAS AO EVENTO 

80 GRADIS X 
08 DIÁRIAS 

  

 
CONJUNTO DE 1 MESA E 4 CADEIRAS 
PLÁSTICAS, COR BRANCA. 

30 
CONJUNTOS 
DE MESAS E 

CADEIRAS X 
11 DIÁRIAS 

  

SERVIÇO DE TENDA/ TOLDO TIPO TENDA 

TAMANHO 9X9, LONA, COM CALHA E CORTINA.  

08 DIÁRIAS   

FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

QUANT VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

MEDALHA HONRA AO MÉRITO REDONDA 60 

MM   

150 

UNIDADES 

  

TROFÉU TAÇA METALIZADO DOURADO MÉDIO 44   

TROFÉU TAÇA METALIZADO DOURADO 

GRANDE 

50   

 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$ 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.   

SERVIÇO DE ARBITRAGEM CONSTITUÍDA POR 

ÁRBITROS DE FUTEBOL FEDERADOS. 

 

32 JOGOS 

  

STAFF/ SERVIÇO DE MESÁRIOS PARA OS 
JOGOS 

32 JOGOS   

STAFF/ SERVIÇO DE PAR DE GANDULA PARA 
OS JOGOS 

32 JOGOS   

STAFF/ SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE 
CAMPO PARA OS JOGOS 

32 JOGOS   
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CÓDIGO DO SERVIÇO: 300004560 

 
 

VALOR GLOBAL DOS ITENS (R$) 
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LOTE 02 

 

LOTE 02 – TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR 

 

 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT 

 

VALOR 

U

N

I

T

Á

R

I

O 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO 
OFICIAL, TERMOTEC COM 12 GOMOS; 
CÂMARA AIRBILITY; TERMOTEC; ACABAMENTO 
PU ULTRA 100%; MIOLO SLIP SYSTEM 

REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. DIÂMETRO: 68-
70 CM; PESO: 410-450 G. EMBALAGEM 
CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E 
PRAZO DE GARANTIA. 

128 

UNIDADES 

  

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL, 
MEDINDO 7,50X2,50 M; FIOS DE 
POLIPROPILENO DE 4 MM, TRANÇADOS E 
TORCIDOS; MALHA MEDINDO 15X15 CM; COR 

BRANCA. 

10 

UNIDADES 

  

SQUEEZE DE PLÁSTICO DE 350 ML, 
DIMENSÕES 20,0 X 7,0 CM, COR BRANCO COM 

TAMPA E VÁLVULA COR AZUL, GRAVAÇÃO EM 
SERIGRAFIA COM O NOME DO EVENTO E 
LOGOMARCA DA SEMTEL/PMS EM AZUL 

700 
UNIDADES 

  

 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E MOCHILAS 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR 

U

N

I

T

Á

R

I

O 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

CAMISA DE ALGODÃO TIPO “T-SHIRT”, MALHA 
30.1, NOS TAMANHOS M E G, COR BRANCA, 
COM SILK COM O NOME DO EVENTO E A 
LOGOMARCA DA SEMTEL/PMS, COR AZUL, NO 

PEITO ESQUERDO, SENDO QUE AS 
QUANTIDADES SEGUIRÃO A SEGUINTE 
DIRETRIZ:  M = 80; G = 100 

180   

CAMISA DE MALHA, GOLA PÓLO, MANGA 

CURTA, 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 

MERCERIZADA, GOLA E MANGAS EM MALHA 

180   



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria Geral de Logística e Patrimônio 
Gerência Central de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 – Fl. 20 

DE ALGODÃO TIPO SANFONADA, COR AZUL, 

COM DIÂMETRO DE 9 CM, COM SILK COM O 

NOME DO EVENTO E A LOGOMARCA DA 

SEMTEL/PMS COR BRANCA NO PEITO 

ESQUERDO, SENDO QUE AS QUANTIDADES 

SEGUIRÃO A SEGUINTE DIRETRIZ:  M = 80; G = 

100 

MOCHILA TIPO GYMBAG COR AZUL COM 

LOGOMARCA SEMTEL/PMS COR PRETA. 

1.000   

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E FOTOGRAFIA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT   

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ÁUDIO VISUAL, 

QUE DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DE 
PRESS RELEASES AOS DIVERSOS VEÍCULOS 
DE COMUNICAÇÃO, RESPONSÁVEL POR 
DIVULGAR JUNTO À IMPRENSA (ESCRITA, 

FALADA E DIGITAL) ESPECIALIZADA. MÍNIMO 
DE 1 JORNALISTA E 1 FOTÓGRAFO. 

 

 
 
12 DIÁRIAS 
 

  

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM FOTOS EM 

ALTA RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
IMAGENS COM ENTREGA DE MATERIAL 
EDITADO E   FILMAGEM EM HD ATRAVÉS DE 
CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM COBERTURA EM 

VÍDEO COM ENTREGA DO MATERIAL 
EDITADO. O SERVIÇO DEVE COBRIR O 
EVENTO EM SUA TOTALIDADE. 

COBERTURA  

PARA OS 32  
JOGOS. 

  

FORNECIMENTO DE SÚMULAS PARA OS 

JOGOS IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM 

PAPEL A4. 

62  

UNIDADES 

  

 

SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.   

ESTRUTURA BACKDROP 2MX3M PARA SER 
INSTALADA NO CAMPO NAS DATAS DE 
REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS E FINAIS, 

PREMIAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 
E LOGOMARCA DA SEMTEL/PMS EM LONA 
PVC OU POLIETILENO.   

 
 
08 DIÁRIAS 

  

 
GRADIL 2MX1,20M PARA PROTEÇÃO DAS 
ÁREAS RESTRITAS AO EVENTO. 

80 GRADIS X 10 
   DIÁRIAS 
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CONJUNTO DE 1 MESA E 4 CADEIRAS 
PLÁSTICAS, COR BRANCA. 

30 
CONJUNTOS 
DE MESAS E 
CADEIRAS X 11 

DIÁRIAS 

  

SERVIÇO DE TENDA/ TOLDO TIPO TENDA 
TAMANHO 9X9, LONA, 
COM CALHA E CORTINA.  

08 DIÁRIAS   

FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

 

QUANT 

 

 

VALOR 

U

N

I

T

Á

R

I

O 

(R$) 

 

 

VALOR TOTAL 

(R$) 

MEDALHA HONRA AO MÉRITO REDONDA 60 

MM   

950 

UNIDADES 

  

TROFÉU TAÇA METALIZADO DOURADO 

GRANDE 

50   

 

 

SERVIÇO DE ARBITRAGEM 

 

VALOR 

U

N

I

T

Á

R

I

O 

(R$) 

 

VALOR TOTAL 

(R$ 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.   

SERVIÇO DE ARBITRAGEM CONSTITUÍDA POR 
ÁRBITROS DE FUTEBOL 
FEDERADOS. 

 
62 JOGOS 

  

STAFF/ SERVIÇO DE MESÁRIOS PARA OS 62 JOGOS   
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JOGOS 

STAFF/ SERVIÇO DE PAR DE GANDULA PARA 
OS JOGOS 

62 JOGOS   

STAFF/ SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE 
CAMPO PARA OS JOGOS 

62 JOGOS   

 

CÓDIGO DO SERVIÇO: 300004559 

 
 

VALOR GLOBAL DOS ITENS (R$) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 

 

 

ANEXO II 
 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 

__________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF 

nº _____________________, sediada (endereço completo) _____________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega, para qualquer trabalho, menores 

de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

(cidade), ____ de _________________ de _____. 

 

 

 

(nome e nº de identidade do declarante) 
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ANEXO III 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 

________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

      Local e data 

 

 

      Nome e identificação do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 
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ANEXO IV 

 
 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/__ - SEMGE 
 

 

 

Ao 

Presidente da Comissão de Licitação 
(endereço) 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Empresa __________________________________com sede na cidade de________________, na 

(rua, avenida etc) __________________________________, n.º____, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º ___________________________ , Conta Corrente:_____ Ag.: ______ Banco: ___________,neste 

ato representada por___________________________, abaixo assinado, inscrito no CPF sob o 

nº_______________, portador da carteira de identidade nº __________, DECLARA, sob as 

penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a 

fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 

das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º do referido diploma legal. 

 

 

(Local e data) 

 

 

(representante legal) 

 

 

 

 

 
 

 

OBS: A declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

(Identificação da Licitação) 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, 

para fins do disposto no item (completar) do Edital(completar com identificação do 

Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da(identificação da licitação), por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 
 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto 

a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de_____. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 

 

Observações: 

1. Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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ANEXO VI 
 

 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 
NOME -  

 

N.º DE IDENTIDADE -  

 

ÓRGÃO EMISSOR -  

 

CPF -  

 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 

 

 

 

 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 
 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 
 

 

 

 

OBS: Deverá ser assinado por representante legal da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 

 

 

ANEXO VII DO EDITAL 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - 

SEMGE, com sede no Vale dos Barris, n.º 125, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF n.º 
13.927.801/0003-00, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. XXXXXXXXXXX, 

nomeado por Decreto Simples, publicado no DOM em XX/XX/XXXX, e em conformidade 

com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples, publicado no DOM em 

XX/XX/XXXX doravante denominada CONTRATANTEe, do outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ. sob n.º XXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXX, RG n.º 

XXXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, têm entre si acordados os termos deste contrato, cuja 

celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do processo 

administrativo nº ____/___ - SEMGE, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, 

atualizada, Lei Municipal nº 4.484/92, esta no que couber, e demais normas aplicáveis, 
mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 

integrante, independentemente de transcrição, os documentos: 

 

a) Edital de Pregão Eletrônico – SEMGE n.º ___/__ e Anexos. 

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ___/___/___. 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada em 

eventos para execução da Copa Salvador de Futebol Golzinho-Street Soccer e da 
Taça Futbairro Salvador, conforme especificações do Termo de Referência (ANEXO VIII) 

e na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E GARANTIA 

 
3.1 No caso da COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO - STREET SOCCER, as 

realizações dos jogos ocorrerão nos espaços esportivos localizados nas 10 Prefeituras 

Bairros indicadas na primeira Tabela do subitem 4.3 do Termo de Referência. 

3.2 Já no evento da TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR, os jogos ocorrerão nos espaços 

esportivos localizados nas 10 Prefeituras Bairros indicadas na segunda Tabela do 

subitem 4.3 do Termo de Referência. 
 

3.3 Os serviços deverão ser fornecidos de acordo com o cronograma fornecido pela SEMTEL, 

que deverá entregar à empresa vencedora no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a 

homologação do certame. 

 

3.4 O evento iniciará até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato. 
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3.5 Os produtos e serviços fornecidos pela licitante deverão ser garantidos enquanto durar 

os eventos, com prazo mínimo de 06 (seis) meses, sendo a empresa vencedora 

responsável por todo e qualquer ato praticado pelos prepostos por ela contratados e 

pelos bens por ela fornecidos. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do 

DECRETO MUNICIPAL n.º 23.856/2013, a qual deverá ser indicada na declaração 

fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do 
Decreto Municipal 13.991/2002, em conformidade com a legislação vigente, 

correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente atestados pelo 

Servidor/Comissão de Recebimento e mediante a apresentação dos documentos fiscais 

exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados no CADIM Municipal, 

conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013. 
 

4.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de 

pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 
4.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. 

 

4.7 Os pagamentos serão efetuados com base no desenvolvimento das atividades e 
mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Diretoria de 

Esportes e Lazer da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - 

SEMTEL, anexando-se parecer técnico comprovando sua efetiva realização e na 

forma do Decreto Municipal nº 23.856/2013. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 A despesa correrá pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Trabalho, 

Esportes e Lazer – SEMTEL: 

 

Subação: 27.812.0005.104300 

Elemento: 33.90.39 

Fontes: 0100 – Tesouro; 0124 – Transferência de Convênios 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DETALHAMENTO DOS 

SERVIÇOS 

 

6.1 A contratada será responsável pela mobilização e desmobilização de estrutura física 
necessária para a realização do evento; deslocamento da equipe técnica e, quando 

necessário, dos atletas participantes do evento; 
 

6.2   A empresa CONTRATADA será responsável pela comunicação e identidade visual dos 
eventos com a finalidade de divulgá-los na mídia escrita, falada e digital. Inclui-se 

ainda os serviços de fotografia de alta resolução e impressão de cartazes, convites para 

autoridades e apoiadores do evento, folhetos e súmulas. 
 

6.3   A contratada deverá ainda fornecer os materiais esportivos necessários para a 

realização do evento, conforme descrito no item 5 do Termo de Referência. Além 

disso, a empresa vencedora será responsável por montar toda infraestrutura dos 

eventos, como portfólio, lona entre outros devidamente descritos no Termo de 

Referência. 
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6.4   A Copa Salvador de Futebol de Golzinho – Street Soccer vai atingir diretamente 

cerca de 600 jovens atletas de 10 a 13 anos, categoria Sub 13, masculino, de todas as 

10 regiões das Prefeituras Bairros da capital e terá a participação de 32 equipes em 30 

jogos. O torneio será disputado em duas etapas: eliminatórias e finais. As 

eliminatórias serão disputadas em cada uma das 10 Prefeituras Bairros, utilizando 
dois finais de semana para realização do evento. Num final de semana será realizado a 

etapa eliminatória em 05 Prefeituras Bairros e no final de semana seguinte, 

acontecerá em outras 05 Prefeituras Bairros, atendendo em sua totalidade as 10 

Prefeituras Bairros existentes em Salvador. As finais acontecerão com as duas equipes 

finalistas de cada uma das 10 Prefeituras Bairros, tendo duração de mais dois finais 

de semana.  
 

6.5  A Taça Futbairro Salvador atingirá diretamente cerca de 2.000 jovens com até 14 

anos e todas as 10 Prefeituras Bairros da capital. Os jogos serão classificatórios na 1º 

fase e as demais etapas serão eliminatórias. Serão realizadas nas 10 Prefeituras 

Bairros.  A categoria atendida pelo projeto será Sub 14-Masculino, participarão 32 
equipes, realizando-se 64 jogos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1 A CONTRATADA deverá cumprir a execução do objeto, atendendo a todas as 

especificações estabelecidas pela CONTRATANTE, observando-se quantidade, 
caracterização e qualidade do serviço, como também prazo de execução.  

 

a) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na contratação; 

 

b) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado; 
 

c) reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações; 
 

d) responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à SEMTEL ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito; 

 

e) atender à solicitação de serviço dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
devendo ainda informar ciência do pedido no prazo de 2 (duas) horas a contar do seu 

recebimento; 

 

f) utilizar técnicos devidamente credenciados para a execução dos serviços; 

 
g) indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, 

bem como esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos serviços a 

serem executados; 

h) assumir com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na 

execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com a Administração 

Pública Municipal; 
 

i)  fornecer todos os materiais, equipamentos e suporte operacional necessários à execução 

dos serviços, já incluídos no preço total cotado na proposta da CONTRATADA; 

 

j) responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e prepostos durante a 

execução dos serviços objeto deste Contrato; 
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l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos 

humanos para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contato; 

 

m) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 

dos serviços; 
 

n) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões na aquisição dos materiais/prestação dos serviços objeto da presente 

licitação, de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos 

materiais; 

 

8.1 Definir o local de entrega dos materiais; 
 

8.2 Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 
9.1 O contrato terá vigência de 01(um) ano.  

   CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento 

de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 
Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem 

prejuízo das demais cominações legais. 

 

10.2 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 

8.666/1993, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do 
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos, 

porventura causados à Administração, e das cabíveis cominações legais. 

 

10.3 Caso a CONTRATADA não inicie a execução do objeto, no prazo e nas demais 

condições avençadas, ficará sujeita à multa de mora de 1% (um por cento), sobre o 
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o 

máximo de 3 (três) dias. Após o 3º dia de atraso, o início da execução do objeto poderá, 

a critério da Administração, não mais ser aceito, configurando-se inexecução total do 

contrato, com a aplicação das sanções previstas em Lei. 

 

10.4 Uma vez iniciada a execução do objeto, sua realização de forma incompleta ou ainda 
em desconformidade com as condições avençadas, ficará sujeita à multa de mora de 

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia que extrapole os 

prazos especificados no cronograma, limitada sua aplicação até o máximo de 03 (três) 

dias. Após o 3º dia, será configurada a inexecução parcial do contrato, com as 

consequências previstas em Lei. 
 

10.5 Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 

20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução 

total do contrato e de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, se ocorrer 
inexecução parcial, reconhecendo, desde já, a CONTRATADA, os direitos da 

Administração, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/1993. 
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10.6 Qualquer descumprimento contratual por parte da CONTRATADA que, por ação, 

omissão ou dolo, comprometer a realização dos certames, será considerado, para efeito 

das sanções administrativas, como sendo inexecução total do objeto, aplicando-se o 

percentual previsto no item anterior. 
 

10.7 No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 

automaticamente, ou ajuizada a dívida, acrescida de juros moratórios de 0,5% (cinco 

décimos por cento) ao mês. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito à 
qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESILIÇÃO CONTRATUAL 

 

12.1 A resilição contratual poderá ocorrer por conveniência da Administração Pública 
Municipal, devidamente motivada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1 O contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 

ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

14.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda vinculados a execução do presente contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, 

de seus empregados prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

15.1 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva 

responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 

15.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, 

todos os custos, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e tributos incidentes 

sobre a execução dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 

18.1 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não 

incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente 

excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO 
 

16.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só 

poderá ser procedida através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o 

disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93. 

 

16.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
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cento) do valor inicial atualizado do contrato e as supressões resultantes de acordo 

celebrados entre as partes, com vistas a atender a superveniência do interesse 

público. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA REPACTUAÇÃO 

 

17.1 O valor do contrato poderá ser reajustado, respeitando-se a periodicidade mínima de 

12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta ou orçamento, na forma da Lei 
10.192/2001, tomando-se por base a variação do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo-Especial (IPCA-E) ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época. 

 

17.2 As revisões dos preços dos serviços, para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, poderão ocorrer através de processo fundamentado e que comprove 
alteração imprevisível nos custos, por meio de documentação a ser analisada pela 

Representação da Procuradoria Geral do Município na SEMGE e deverão ter por base 

os preços das propostas apresentadas na data da licitação. 

 

17.3 As repactuações dos preços dos serviços, poderão ocorrer através de processo 

fundamentado e que comprove alteração nos custos do contrato decorrente dos fatos 
impassíveis de reequilíbrio econômico-financeiro, na forma da lei, poderá a 

CONTRATADA solicitar a repactuação dos preços, por meio de documentação a ser 

analisada pela Representação da Procuradoria Geral do Município na SEMGE. 

 

17.4 É vedado à CONTRATADA interromper o serviço enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão e/ou repactuação de preços, estando, neste caso, sujeita às 

sanções previstas neste edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

18.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se 

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VALIDADE E EFICÁCIA 

 
19.1 O presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia 

depois de aprovados pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE. 

 

19.1.1 A publicação do extrato do contrato e de seus eventuais aditamentos, no Diário 

Oficial do Município, será providenciada e custeada pela Administração, 

mediante remessa do texto do extrato a ser publicado até o 5º (quinto) dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da aludida remessa. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO  

 
 

20.1   A CONTRATANTE, através da Coordenadoria Administrativa-CAD, unidade vinculada à 

Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer, fica investida dos mais amplos 

poderes para fiscalizar e acompanhar o fornecimento do objeto, impugnando quaisquer 

erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.  

 
20.2  A gestão do contrato é de competência da referida Diretoria de Esporte e Lazer. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO  
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21.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, como 

competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento 
contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 

 

Salvador, _____ de __________________ de _____. 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 273/2019 

 

 

ANEXO VIII DO EDITAL 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – PROCESSO Nº 1009/2018 
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TERMO DE REFÊRENCIA
COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO-STREET SOCCER TAÇA 

FUTBAIRRO SALVADOR

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em eventos para execução da Copa Salvador de Futebol 
Golzinho-Street Soccer e da Taça Futbairro Salvador.

2. JUSTIFICATIVA:

O esporte, enquanto política pública pautada no direito do cidadão e dever do Estado, é um 

importantíssimo mecanismo capaz não somente de proporcionar bem-estar físico e emocional, como 

também promover a inclusão social.

O esporte tem comprovado historicamente que transforma as vidas das pessoas, estimulando- as a 

interagir em grupo, praticando a solidariedade e aprendendo a respeitar as diferenças, exercendo seus 

direitos e compreendendo os seus deveres com disciplina e determinação.

A prática do esporte traduz, portanto, seu reconhecimento como canal de socialização positiva e de 

inclusão social, revelando-se pelo crescente número de programas e projetos destinados, sobretudo, a 

crianças, adolescentes e jovens das classes populares.

Em Salvador, a Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer – SEMTEL, através da Diretoria de 

Esportes e Lazer, tem como missão gerir serviços, programas e projetos orientados para a iniciação e o 

desenvolvimento de atividades físicas e esportivas, assim como para a promoção do entretenimento e 

do lazer. Nesta perspectiva, atende-se às necessidades de inclusão social por meio do esporte e do 

lazer de forma ampla e irrestrita, procurando beneficiar o máximo de localidades da metrópole 

soteropolitana, promovendo a democratização do acesso à prática esportiva e de lazer, ferramentas 

eficientes de socialização e desenvolvimento individual, bem como propiciar oportunidades de 

aprimoramento nas relações em núcleos familiares e comunitários.
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Visando fomentar o esporte no Município de Salvador, em especial o futebol, contribuindo para a 

inclusão social de crianças e adolescentes, sugere-se a execução da Copa Salvador de Futebol 
Golzinho-Street Soccer e da Taça Futbairro Salvador.

3. DETALHAMENTO:

A Copa Salvador de Futebol Golzinho-Street Soccer e a Taça Futbairro Salvador são realizações 

da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL e objetivam possibilitar o intercâmbio 

dentre as equipes participantes, favorecendo o aumento do interesse do público pela modalidade.

Os referidos eventos têm como perspectiva sedimentar princípios básicos inerentes ao desporto, 

essencialmente a participação democrática, a humanização, o conhecimento específico da modalidade, 

a prática do lazer, da competição, da cidadania, da educação, da ética, da integração, do atendimento 

aos praticantes do esporte.

Dentre os objetivos do evento, destacam-se:

- Estimular a prática esportiva no âmbito das comunidades;

- Promover o esporte e movimentar a economia local;

- Sensibilizar a população quanto à importância do esporte para a saúde;

- Despertar o interesse de novos adeptos da modalidade, principalmente, entre as crianças e 

adolescentes;

- Promover a transformação social dos jovens;

- Resgatar os jovens de situações de extremo risco e vulnerabilidade.

A Copa Salvador de Futebol de Golzinho – Street Soccer vai atingir diretamente cerca de 600 

jovens atletas de 10 a 13 anos, categoria Sub 13, masculino, de todas as 10 regiões das Prefeituras 

Bairros da capital e terá a participação de 32 equipes em 30 jogos. O torneio será disputado em duas 

etapas: eliminatórias e finais. As eliminatórias serão disputadas em cada uma das 10 Prefeituras 

Bairros, utilizando dois finais de semana para realização do evento. Num final de semana será 

realizado a etapa eliminatória em 05 Prefeituras Bairros e no final de semana seguinte, acontecerá em 

outras 05 Prefeituras Bairros, atendendo em sua totalidade as 10 Prefeituras Bairros existentes em 

Salvador. As finais acontecerão com as duas equipes finalistas de cada uma das 10 Prefeituras Bairros, 

tendo duração de mais dois finais de semana.

A Taça Futbairro Salvador atingirá diretamente cerca de 2.000 jovens com até 14 anos e todas as 10 

Prefeituras Bairros da capital. Os jogos serão classificatórios na 1º fase e as demais etapas serão 

eliminatórias. Serão realizadas nas 10 Prefeituras Bairros. A categoria atendida pelo projeto será Sub 

14-Masculino, participarão 32 equipes, realizando-se 64 jogos.
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4. EXECUÇÃO:

4.1. RESPONSABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

4.1.1 A contratação de empresa para a realização dos eventos Copa Salvador de Futebol 
Golzinho-Street Soccer e da Taça Futbairro Salvador, deverá ser de responsabilidade da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL.

4.2. ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS:

Visando o princípio da eficiência e economicidade e considerando que a SEMTEL não possui estrutura 

de pessoal logística para a consecução do evento, faz-se necessário contratar empresa para realizar a 

organização, planejamento e execução do mesmo. A futura contratada será responsável pela 

mobilização e desmobilização de estrutura física necessária para a realização do evento; deslocamento 

da equipe técnica e, quando necessário, dos atletas participantes do evento;

A empresa vencedora será responsável pela comunicação e identidade visual dos eventos com a 

finalidade de divulgá-los na mídia escrita, falada e digital. Inclui-se ainda os serviços de fotografia de 

alta resolução e impressão de cartazes, convites para autoridades e apoiadores do evento, folhetos e 

súmulas.

A licitante deverá ainda fornecer os materiais esportivos necessários para a realização do evento, 

conforme descrito abaixo. Além disso, a empresa vencedora será responsável por montar toda 

infraestrutura dos eventos, como portfólio, lona entre outros devidamente descritos na tabela abaixo.
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4.3. LOCAL:

No caso da copa salvador de futebol golzinho-street soccer as realizações dos jogos ocorrerão nos 

espaços esportivos localizados nas 10 Prefeituras Bairros:

NOME ENDEREÇO

Complexo Esportivo dos Barris Praça João Mangabeira, Barris

Quadra do Conjunto Dom Eugênio Sales
Rua Dr. Almeida, Conjunto Dom Eugênio Sales, 

Periperi

Quadra da Rua dos Profetas Rua dos Profetas, A, Cajazeiras

Quadra da Praça do Imbuí Praça do Imbuí

Quadra da Praça Dodô e Osmar Ribeira, Cidade Baixa

Quadra do Parque da Cidade Pituba

Quadra do Bom Gosto da Calçada Plano Inclinado, São Caetano

Quadra do Largo do Retiro Largo do Retiro

Quadra da Avenida Gal Costa Rua da Paz, Pau da Lima

Quadra do Conjunto Eng. Antônio Franco
Rua C, Conjunto Eng. Antônio Franco, Valéria

No caso da Taça Futbairro Salvador, ocorrerão em espaços esportivos localizados nas 10 Prefeituras 

Bairros, a saber:

NOME ENDEREÇO

Campo do Bate Coração
Rua dos Esportes, nº 1, Subúrbio, próximo ao Bar de 

Bereguedê

Campo do Beira Lixo Castelo Branco

Campo próximo ao Canal Bairro da Paz, atrás do Terreiro de Candomblé

Campo das Pedreiras, Santa Luzia do 

Lobato

Cidade Baixa

Campo do Areal, Nordeste de 

Amaralina

Rua José Rodrigo Oliveira
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Campo dos Três Corações Rua Cícero Simões, Boqueirão, Santa Cruz

Campo Arena do Dique São Caetano

Campo do Arenoso
Rua Edgar Pereira da Cruz, fundo do Colégio Estadual 

Sérgio Carneiro, Tancredo Neves

Campo Nivaldo Jaqueira Rua Djalma Sanches, São Marcos

Campo Dona Bernadete
Ligação via Bronze, Rua Direta de Nova Brasília de 

Valéria, Valéria

Caso ocorra alguma intercorrência, a SEMTEL poderá indicar outros espaços na cidade de Salvador 

para realização da Copa Salvador de Futebol Golzinho-Street Soccer e da Taça Futbairro 
Salvador, desde que atenda às regiões que integram as Prefeituras Bairro.

4.4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA:

4.4.1 Os serviços deverão ser fornecidos de acordo com o cronograma fornecido pela SEMTEL, que 

deverá entregar à empresa vencedora no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a homologação do 

certame.

4.4.2 O evento iniciará até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato.

4.4.3 Os produtos e serviços fornecidos pela licitante deverão ser garantidos enquanto durar os 

eventos, com prazo mínimo de 06 (seis) meses, sendo a empresa vencedora responsável por todo e 

qualquer ato praticado pelos prepostos por ela contratados e pelos bens por ela fornecidos.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS OBJETO DO CERTAME, QUE 
DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA

5.1. O CERTAME SE COMPÕE EM DOIS LOTES, CONFORME ABAIXO: 

LOTE 1- COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO-STREET SOCCER

FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE
Bola esportiva para futebol de salão (futsal), 32

gomos,  costurada,  em  poliuretano  ultra 100%,

40 unidades
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SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E FOTOGRAFIA

tipo termotec, 0% de absorção de água, contendo em 

sua interior câmara airbility/butil, miolo slip system 

removível e lubrificado, confeccionada em microfibra, 

circunferência entre 61 – 64 cm, peso entre 410 - 440 

g, embalagem contendo

informações do produto e prazo de garantia.

Bomba de ar com pito para bola de futebol, manual, 

dupla ação, tamanho grande, para todos os tipos de 

bola, acompanha bico reserva, mangueira 

direcionável, agulhas rosqueáveis, embalagem 

contendo informações do produto e

prazo de garantia.

10 unidades

Trave com rede oficial para Golzinho, A X L X P -
60 X 90 X 0,08 cm, peso aproximado 4,1 Kg.

32 unidades

Squeeze de plástico de 350 ml, dimensões 20,0 x 7,0 
cm, cor branco com tampa e válvula cor azul, 
gravação em serigrafia com o nome do evento e
logomarca da SEMTEL/PMS em azul

300 unidades

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

Camisa de algodão tipo “T-shirt”, malha 30.1, nos 

tamanhos M e G, cor branca, com silk com o nome do 

evento e a logomarca da SEMTEL/PMS, cor azul, no 

peito esquerdo, sendo que as quantidades

seguirão a seguinte diretriz: M = 30; G = 40

70 unidades

Camisa de malha, gola pólo, manga curta, 100% 

algodão, fio 30.1, mercerizada, gola e mangas em 

malha de algodão tipo sanfonada, cor azul, com 

diâmetro de 9 cm, com silk com o nome do evento e a 

logomarca da SEMTEL/PMS cor branca no peito 

esquerdo, sendo que as quantidades

seguirão a seguinte diretriz: M = 30; G = 40

70 unidades

Colete esportivo em malha 100% poliéster infanto-
juvenil
Cores azul (50 M e 50 G);
amarelo (50M e 50 G); 
vermelho (50 M e 50 G). 300 unidades
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

Serviço de comunicação e áudio visual, que deverá ser 
fornecido através de press releases aos diversos 
veículos de comunicação, responsável por divulgar 
junto à imprensa (escrita, falada e digital) especializada 
todas as informações pertinentes ao
evento. Mínimo de 1 jornalista e 1 fotógrafo.

10 diárias

Serviço de fotografia com fotos em alta resolução 
através de registro de imagens com entrega de 
material editado e filmagem em HD através de 
captação de imagens com cobertura em vídeo com
entrega do material editado. O serviço deve cobrir o 
evento em sua totalidade.

Cobertura para os 10 jogos.

Criação e impressão de cartazes em papel couchê 

brilho, tamanho A3, impressão digital color, para

divulgação do evento.

300 unidades

Criação e impressão de convite fotográfico,

tamanho 10x15, papel couchê brilho, 150g, para 

autoridades e apoiadores.

200 unidades

Criação e impressão de folheto em modelo flayer em 

papel couchê para distribuição em pontos comuns e 

espaços convenientes, visando a divulgação do 

evento.

500 unidades

Fornecimento de Súmulas para os jogos

impressão em preto e branco em papel A4.

32 unidades

Serviço de Montagem, operação e desmontagem de 

equipamento de som composto de mesa de 8 canais 

(no mínimo), cinco microfones cabeados com 

pedestais, 2 caixas de retorno e 2 caixas de

som com, no mínimo, 300wts de potência, bivolt.

08 diárias

SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

Estrutura Backdrop 2mx3m para ser instalada no 

campo nas datas de realização das semi-finais e 

finais, premiação com identificação do evento e 

logomarca da SEMTEL/PMS em lona pvc ou

polietileno.

4 diárias
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Gradil 2mx1,20m para proteção das áreas

restritas ao evento

80 gradis x 08 diárias

Conjunto de 1 mesa e 4 cadeiras plásticas, cor

branca.

30 conjuntos de mesas e

cadeiras x 11 diárias

Serviço de Tenda/ Toldo tipo tenda tamanho 9x9,

lona, com calha e cortina.

08 diárias

FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

Medalha honra ao mérito redonda 60 mm 150 unidades

Troféu taça metalizado dourado médio 44

Troféu taça metalizado dourado grande 50

SERVIÇO DE ARBITRAGEM
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

Serviço de arbitragem constituída por árbitros de

futebol federados. 32 jogos

Staff/ Serviço de Mesários para os jogos 32 jogos

Staff/ Serviço de par de gandula para os jogos 32 jogos

Staff/ Serviço de Coordenação de Campo para os

jogos

32 jogos

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO E CRONOGRAMA DOS EVENTOS ESPORTIVOS

6.1. VIGÊNCIA
6.1.1 O contrato terá vigência de 01(um) ano.

6.2. COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO-STREET SOCCER

FASE PERÍODO

Inscrição 15 dias

Arbitral 01 dia

Fase Eliminatória Até 15 dias

Fase Final Até 15 dias

6.2.1 Caso ocorra alguma intercorrência, a SEMTEL indicará outro cronograma.
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LOTE 2 - TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR

7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS OBJETO DO CERTAME, QUE 
DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA

FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

Bola oficial de futebol de campo oficial, termotec com 

12 gomos; câmara airbility; termotec; acabamento PU 

ultra 100%; miolo slip system removível e lubrificado. 

Diâmetro: 68-70 cm; peso: 410-450 g. Embalagem 

contendo informações do

produto e prazo de garantia.

128 unidades

Rede de futebol de campo, oficial, medindo 7,50x2,50 
m; fios de polipropileno de 4 mm,
trançados e torcidos; malha medindo 15x15 cm; cor 
branca.

10 unidades

Squeeze de plástico de 350 ml, dimensões 20,0 x 7,0 
cm, cor branco com tampa e válvula cor azul, 
gravação em serigrafia com o nome do evento e
logomarca da SEMTEL/PMS em azul

700 unidades

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E MOCHILAS
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

Camisa de algodão tipo “T-shirt”, malha 30.1, nos 

tamanhos M e G, cor branca, com silk com o nome do 

evento e a logomarca da SEMTEL/PMS, cor azul, no 

peito esquerdo, sendo que as quantidades

seguirão a seguinte diretriz: M = 80; G = 100

180 unidades

Camisa de malha, gola pólo, manga curta, 100% 

algodão, fio 30.1, mercerizada, gola e mangas em 

malha de algodão tipo sanfonada, cor azul, com 

diâmetro de 9 cm, com silk com o nome do evento e a 

logomarca da SEMTEL/PMS cor branca no peito 

esquerdo, sendo que as quantidades

seguirão a seguinte diretriz: M = 80; G = 100

180 unidades

Mochila tipo gymbag cor azul com logomarca

SEMTEL/PMS cor preta.

1.000 unidades
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SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E FOTOGRAFIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

Serviço de comunicação e áudio visual, que deverá ser 
fornecido através de press releases aos diversos 
veículos de comunicação, responsável por divulgar 
junto à imprensa (escrita, falada e digital) especializada 
todas as informações pertinentes ao evento. Mínimo 
de 1 jornalista e 1 fotógrafo.

12 diárias

Serviço de fotografia com fotos em alta resolução 
através de registro de imagens com entrega de 
material editado e filmagem em HD através de 
captação de imagens com cobertura em vídeo com 
entrega do material editado. O serviço deve cobrir
o evento em sua totalidade.

Cobertura para os 32 jogos.

Fornecimento de Súmulas para os jogos

impressão em preto e branco em papel A4.

62 unidades

SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

Estrutura Backdrop 2mx3m para ser instalada no 

campo nas datas de realização das semi-finais e 

finais, premiação com identificação do evento e 

logomarca da SEMTEL/PMS em lona pvc ou

polietileno.

08 diárias

Gradil 2mx1,20m

restritas ao evento

para proteção das áreas 80 gradis x 10 diárias

Conjunto de 1 mesa e 4 cadeiras plásticas, cor

branca.

30 conjuntos de mesas

cadeiras x 11 diárias

e

Serviço de Tenda/ Toldo tipo tenda tamanho 9x9,

lona, com calha e cortina.

08 diárias
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FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE

Medalha honra ao mérito redonda 60 mm 950 unidades

Troféu taça metalizado dourado grande 50

SERVIÇO DE ARBITRAGEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

Serviço de arbitragem constituída por árbitros de

futebol federados. 62 jogos

Staff/ Serviço de Mesários para os jogos 62 jogos

Staff/ Serviço de par de gandula para os jogos 62 jogos

Staff/ Serviço de Coordenação de Campo para os

jogos

62 jogos

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO E CRONOGRAMA DOS EVENTOS ESPORTIVOS

8.1. VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 01(um) ano.

8.3. TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR

FASE PERÍODO

Inscrição 15

Arbitral 01 dia

Fase Eliminatória Até 15 dias

Fase Final Até 15 dias

8.3.1 Caso ocorra alguma intercorrência, a SEMTEL indicará outro cronograma.

9. PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 A licitante deverá, para a composição do seu preço final, observar os preços unitários 

máximos, admitidos pela Administração, para os itens que compõem os lotes.

9.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
SUBAÇÃO: 27.812.0005.104300 
ELEMENTO:33.90.39
FONTES: 0100 – TESOURO;0124 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS
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10. QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS CONCORRENTES:

10.1 Deverão ser fornecidos pelas empresas participantes do certame, atestados de qualificação 

técnica e operacional que comprovem a capacidade de fornecimento para a execução do tipo de serviço 

a ser ofertado, compatível com o objeto da licitação, visando garantir a plena realização da Copa 
Salvador de Futebol Golzinho-Street Soccer e da Taça Futbairro Salvador.

11. FORMA DE PAGAMENTO:

11.1  Os pagamentos serão efetuados com base no desenvolvimento das atividades e mediante a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Diretoria de Esportes e Lazer da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL, anexando-se parecer técnico comprovando sua 

efetiva realização e na forma do Decreto Municipal nº23.856/2013.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1 A CONTRATADA deverá cumprir a execução do objeto, atendendo a todas as especificações 

estabelecidas pela CONTRATANTE, observando-se quantidade, caracterização e qualidade do serviço, 

como também prazo de execução.

a) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação;

b) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado;

c) reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, prestações objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do 

emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

d) responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à SEMTEL ou a terceiros em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 

cominações legais ou contratuais a que estiver sujeito;

e) atender à solicitação de serviço dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo 

ainda informar ciência do pedido no prazo de 2 (duas) horas a contar do seu recebimento;

f) utilizar técnicos devidamente credenciados para a execução dos serviços;

g) indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, bem 

como esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos serviços a serem executados;
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h) assumir com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução dos 

serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal;

i) fornecer todos os materiais, equipamentos e suporte operacional necessários à execução dos 

serviços, já incluídos no preço total cotado na proposta da CONTRATADA;

j) responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e prepostos durante a execução dos 

serviços objeto deste Contrato;

l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para 

execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contato;

m) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços;

n) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões na aquisição dos materiais/prestação dos serviços objeto da presente licitação, de até 25% 

(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades 

observadas nos materiais;

13.2 Definir o local de entrega dos materiais;

13.3 Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto.

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

14.1 A CONTRATANTE, através da Coordenadoria Administrativa-CAD, unidade vinculada à Secretaria 

Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer, fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar e 

acompanhar o fornecimento do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em 

desacordo com as obrigações da CONTRATADA.

14.2. A gestão do contrato é de competência da referida Diretoria de Esporte e Lazer.

Salvador, _______ de _____________ de 2019.

Daniel Alves
Diretor de Esporte e Lazer
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01 - COPA SALVADOR DE FUTEBOL GOLZINHO STREET SOCCER 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT VALOR

UNITÁRIO 

(R$)

VALOR

TOTAL 

(R$)

Bola esportiva para futebol de salão 

(futsal), 32 gomos, costurada, em 

poliuretano ultra 100%, tipo termotec, 0% 

de absorção de água, contendo em sua 

interior câmara airbility/butil, miolo slip 

system removível e lubrificado, 

confeccionada em microfibra, 

circunferência entre 61 – 64 cm, peso entre

410 - 440 g, embalagem contendo 

informações   do   produto   e   prazo   de

garantia.

40

unidades

Bomba de ar com pito para bola de futebol, 

manual, dupla ação, tamanho grande, para 

todos os tipos de bola, acompanha bico 

reserva, mangueira direcionável, agulhas 

rosqueáveis, embalagem contendo 

informações do produto e prazo de

garantia.

10

unidades

Trave com rede oficial para Golzinho, A X L 
X P - 60 X 90 X 0,08 cm, peso
aproximado 4,1 Kg.

32
unidades

Squeeze de plástico de 350 ml, dimensões 
20,0 x 7,0 cm, cor branco com tampa e 
válvula cor azul, gravação em serigrafia 
com o nome do evento e logomarca da 
SEMTEL/PMS em azul

300
unidades

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL
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(R$) (R$)

Camisa de algodão tipo “T-shirt”, malha 
30.1, nos tamanhos M e G, cor branca, com 
silk com o nome do evento e a logomarca 
da SEMTEL/PMS, cor azul, no peito 
esquerdo, sendo que as quantidades
seguirão a seguinte diretriz: M = 30; G = 
40

70

Camisa de malha, gola pólo, manga curta, 

100% algodão, fio 30.1, mercerizada, gola 

e mangas em malha de algodão tipo 

sanfonada, cor azul, com diâmetro de 9 

cm, com silk com o nome do evento e a 

logomarca da SEMTEL/PMS cor branca no 

peito esquerdo, sendo que as quantidades 

seguirão a seguinte diretriz: M = 30; G =

40

70

Colete esportivo infantil 14 anos
Colete esportivo em malha 100% poliéster 
infanto-juvenil
cores azul (50 M e 50 G);
amarelo (50M e 50 G); 
vermelho (50 M e 50 G)

300

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E FOTOGRAFIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT

Serviço de comunicação e áudio visual, que 
deverá ser fornecido através de press 
releases aos diversos veículos de 
comunicação, responsável por divulgar 
junto à imprensa (escrita, falada e digital) 
especializada todas as informações 
pertinentes ao evento. Mínimo de 1 
jornalista e 1 fotógrafo.

10 diárias

Serviço de fotografia com fotos em alta 
resolução através de registro de imagens 
com entrega de material editado e 
filmagem em HD através de captação de 
imagens com cobertura em vídeo com 
entrega do material editado. O serviço
deve cobrir o evento em sua totalidade.

Cobertura 
para os 10 

jogos.

Criação e impressão de cartazes em papel 

couchê brilho, tamanho A3, impressão

digital color, para divulgação do evento.

300

unidades

Criação e impressão de convite fotográfico, 

tamanho 10x15, papel couchê brilho, 150g,

para autoridades e apoiadores.

200

unidades

Criação e impressão de folheto em modelo 

flayer em papel couchê para distribuição 

em pontos comuns e espaços 

convenientes, visando a divulgação do

evento.

500

unidades
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Fornecimento  de  Súmulas  para  os jogos

impressão em preto e branco em papel A4.

32

unidades

Serviço de Montagem, operação e 

desmontagem de equipamento de som 

composto de mesa de 8 canais (no 

mínimo), cinco microfones cabeados com 

pedestais, 2 caixas de retorno e 2 caixas de 

som com, no mínimo, 300wts de potência,

bivolt.

08 diárias

SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.

Estrutura Backdrop 2mx3m para ser 
instalada no campo nas datas de realização 
das semifinais e finais, premiação com
identificação do evento e logomarca da 
SEMTEL/PMS em lona pvc ou polietileno.

4 diárias

Gradil 2mx1,20m para proteção das áreas 
restritas ao evento

80 gradis x 
08 diárias

Conjunto de 1 mesa e 4 cadeiras plásticas, 
cor branca.

30
conjuntos 
de mesas e 
cadeiras x 
11 diárias

Serviço de Tenda/ Toldo tipo tenda 
tamanho 9x9, lona, com calha e cortina.

08 diárias

FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT VALOR 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR 

TOTAL

(R$)

Medalha honra ao mérito redonda 60 mm 150

unidades

Troféu taça metalizado dourado médio 44

Troféu taça metalizado dourado grande 50

SERVIÇO DE ARBITRAGEM VALOR 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR 

TOTAL

(R$

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.

Serviço de arbitragem constituída por 
árbitros de futebol federados. 32 jogos
Staff/ Serviço de Mesários para os jogos 32 jogos
Staff/ Serviço de par de gandula para os 
jogos

32 jogos

Staff/ Serviço de Coordenação de Campo 
para os jogos

32 jogos
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CÓDIGO DO SERVIÇO: 300004560

VALOR GLOBAL DOS ITENS (R$)

LOTE 02 – TAÇA FUTBAIRRO SALVADOR

FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT VALOR 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR 

TOTAL

(R$)

Bola oficial de futebol de campo oficial, 

termotec com 12 gomos; câmara 

airbility; termotec; acabamento PU 

ultra 100%; miolo slip system 

removível e lubrificado. Diâmetro: 68- 

70 cm; peso: 410-450 g. Embalagem 

contendo informações do produto e

prazo de garantia.

128

unidades

Rede de futebol de campo, oficial, 
medindo 7,50x2,50 m; fios de 
polipropileno de 4 mm, trançados e 
torcidos; malha medindo 15x15 cm;
cor branca.

10

unidades

Squeeze de plástico de 350 ml, 
dimensões 20,0 x 7,0 cm, cor branco 
com tampa e válvula cor azul, 
gravação em serigrafia com o nome 
do evento e logomarca da
SEMTEL/PMS em azul

700
unidades
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SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E MOCHILAS

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR 

TOTAL

(R$)

Camisa de algodão tipo “T-shirt”, malha 
30.1, nos tamanhos M e G, cor branca, com 
silk com o nome do evento e a logomarca 
da SEMTEL/PMS, cor azul, no peito 
esquerdo, sendo que as quantidades
seguirão a seguinte diretriz: M = 80; G = 
100

180

Camisa de malha, gola pólo, manga curta, 

100% algodão, fio 30.1, mercerizada, gola 

e mangas em malha de algodão tipo 

sanfonada, cor azul, com diâmetro de 9 

cm, com silk com o nome do evento e a 

logomarca da SEMTEL/PMS cor branca no 

peito esquerdo, sendo que as quantidades 

seguirão a seguinte diretriz: M = 80; G =

100

180

Mochila tipo gymbag cor azul com

logomarca SEMTEL/PMS cor preta.

1.000

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E FOTOGRAFIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT

Serviço de comunicação e áudio visual, que 
deverá ser fornecido através de press 
releases aos diversos veículos de 
comunicação, responsável por divulgar 
junto à imprensa (escrita, falada e digital) 
especializada.Mínimo de 1 jornalista e 1 
fotógrafo.

12 diárias

Serviço de fotografia com fotos em alta 
resolução através de registro de imagens 
com entrega de material editado e 
filmagem em HD através de captação de 
imagens com cobertura em vídeo com 
entrega do material editado. O serviço
deve cobrir o evento em sua totalidade.

Cobertura 
para os 32 

jogos.

Fornecimento  de  Súmulas  para  os jogos

impressão em preto e branco em papel A4.

62

unidades
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SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.

Estrutura Backdrop 2mx3m para ser 
instalada no campo nas datas de realização 
das semifinais e finais, premiação com
identificação do evento e logomarca da 
SEMTEL/PMS em lona pvc ou polietileno.

08 diárias

Gradil 2mx1,20m para proteção das áreas 
restritas ao evento

80 gradis x 
10 diárias

Conjunto de 1 mesa e 4 cadeiras plásticas, 
cor branca.

30
conjuntos 
de mesas e 
cadeiras x
11 diárias

Serviço de Tenda/ Toldo tipo tenda 
tamanho 9x9, lona, com calha e cortina.

08 diárias

FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT VALOR

UNITÁRIO 

(R$)

VALOR 

TOTAL

(R$)

Medalha honra ao mérito redonda 60 mm 950

unidades

Troféu taça metalizado dourado grande 50

SERVIÇO DE ARBITRAGEM VALOR 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR 

TOTAL

(R$

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.

Serviço de arbitragem constituída por 
árbitros de futebol federados. 62 jogos
Staff/ Serviço de Mesários para os jogos 62 jogos
Staff/ Serviço de par de gandula para os 
jogos

62 jogos

Staff/ Serviço de Coordenação de Campo
para os jogos

62 jogos

CÓDIGO DO SERVIÇO: 300004559

VALOR GLOBAL DOS ITENS (R$)


