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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR, através da Comissão Permanente de Licitação – 
COPEL, designada pela Portaria nº 221/2021 - TRANSALVADOR, publicada no Diário Oficial do Município de 27/07/2021, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, em regime 

de empreitada por preço unitário, de acordo com a regência legal e nos termos deste Edital, conforme processo nº 151.353/2021, aprovado 
pela ASJUR/ TRANSALVADOR. 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Lei 10.520/2002; 

1.2 Lei Municipal 6.148/2002; 
1.3 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 

1.4 Lei Complementar 123/2006 

1.5 Lei Municipal 4.484/1992, 
1.6 Decretos Municipais 15.611/05, 15.814/05, 15.984/05 e 20.200/09 e 32.562/2020 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, utilizando-

se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 

2.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do 
sistema. 

 

2.3 A justificativa para realização do certame encontra-se no Item I do Anexo VI – Termo de Referência deste Edital. 
 

2.4 As especificações para execução dos serviços encontram-se no Anexo VI – Termo de Referência deste Edital. 

 
2.5 As obrigações da Contratada e da Contratante encontram-se relacionadas no Itens VII e VIII, respectivamente, do Anexo VI – 

Termo de Referência, deste Edital. 

 
2.6 Para recebimento dos pagamentos a empresa contratada deverá apresentar agência bancária e conta corrente mantida em instituição 

bancária indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – BANCO BRADESCO, de acordo com o Decreto nº 23.856 de 03 de abril 

de 2013, Anexo IV. 
 

3. OBJETO 

 
3.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para locação e exibição de 29 (vinte e nove) blimp’s (balões) durante as 

Festas Populares e Eventos patrocinados e/ou apoiados pela Transalvador, totalizando 165 (cento e sessenta e cinco) diárias, conforme 

quadro abaixo. Os blimps devem ser produzidos em vinil, medindo 2,5m de diâmetro, com enchimento em ar quente e fixo em torre de 
ferro, que deverá ser afixada no chão, em altura mínima de 2,5m. iluminação interna e impressão digital, nas especificações e quantidades 

constantes nos Anexos I e VI deste edital. 

 
3.2 PERÍODO DA LOCAÇÃO 

 

EVENTO PERÍODO HORÁRIO 
QTDE 

DÍARIAS 

FESTAS 

POPULARES 

E 

EVENTOS 

 

 
A definir 

 

A definir 165 

 

 

3.3 A presente licitação é exclusiva para a participação de microempresas – ME’s e empresas de pequeno porte – EPP’s, 

garantindo o tratamento diferenciado, nos termos da LC nº 123/06 e Dec. Nº 6.204/07. 

 
 

4.   RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

4.1 Recebimento das propostas a partir das 08:00 horas do dia 25/01/22 até às 09:00 horas do dia 26/01/22 

 

4.2 Abertura das propostas 26/01/22 às 09:00 horas. 

 

4.3 Início da sessão de disputa de preços 26/01/22 às 09:30 horas. 

 
4.4 O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, 

também, para o início da disputa.  
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4.5 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. 

 

4.6 Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo e-mail: 

licita.transalvador@gmail.com. As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br no campo 
“mensagens”, no link correspondente a este edital.  

 

5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas relativas ao objeto desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária 15.451.0016.253700 - Manutenção do 

Sistema de Fiscalização de Trânsito – TRANSALVADOR – Elemento de Despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica, Fonte 2.2.50 - Própria. 

 

6 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar do processo os interessados que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, e que 

pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  

 
6.2      Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 

seguir: 

 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, dissolução, liquidação; 

c) Reunidos sob a forma de consórcio; 
d) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta 

por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

e) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 
 

7 CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 

 

7.1       As licitantes ou seus representantes legais deverão estar credenciados perante o Banco do Brasil S/A, no prazo mínimo de 03 (três) 

dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico. 

 
7.2       Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País. 

 
7.3      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 www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A. 
 

7.4      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. 

 

7.5      A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (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. 

 

7.6      É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A e à TRANSALVADOR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
7.7     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. 
 

8 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
8.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do credenciado da licitante e 

subseqüente encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite 

estabelecidos. Obs: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção 
Acesso identificado. 

 

8.2 Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

 

8.2.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no item 8.2 sujeitará a licitante às 
sanções previstas em lei. 

 

8.3 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua 

desconexão. 

 
8.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

 
8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras sua proposta e lances. 
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9 DO ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

9.1  A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, proposta concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da 
sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. 

 

9.1.1 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. 

 

9.1.2 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

9.1.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos.  

 

9.1.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

9.2    As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

9.2.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta, antes da sessão pública, importará na sua 

desclassificação.  
 

9.2.2  Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta, os documentos de habilitação 

anteriormente encaminhados. 
 

10 PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

10.2   A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no edital. 

 
10.3   Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  

 

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

 

10.5   A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real. 

10.6    Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a desclassificação da proposta. 

 

10.7   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. 

 

10.8   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 o valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance 

ofertado e diferente de qualquer lance válido. 

 
10.9   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.  
 

10.10  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. 

 

10.11 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa, reiniciando somente após 
comunicação expressa aos participantes 

 

10.12 Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II artigo 26 do Decreto Municipal 

nº32.562/2020. 

 

10.12.1 A etapa de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema eletrônico por até 10 (dez) minutos aleatoriamente, conforme o artigo 28, do Decreto Municipal 

nº32.562/2020. 

 

10.12.2 O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, R$ 50,00 (cinquenta reais), em relação aos lances 

intermediários, quanto em relação do lance que vai cobrir a melhor oferta. 

 

10.13 Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que                      

tenha apresentado o lance global de menor valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 
        10.14 O sistema informará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for 

o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

 

           10.16 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço 

global do lote único. 
 

 

11 PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1 A proposta de preços prevista no Edital deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a opção “Acesso 

identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, observados data e horários limites estabelecidos no item 4. 

 
11.2 A proposta e os lances formulados deverão indicar preço global para o lote único, cotado em Real (R$) com, no máximo, duas casas 

decimais. 

 
11.3   O preço global estimado pela TRANSALVADOR para o objeto licitado é de R$ 74.820,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e reais), 

considerado o preço máximo aceitável. 

 
11.4 A proposta de preços escrita, aberta e detalhada, deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante na forma do modelo apresentado no 

Anexo I, deste Edital, por meio mecânico ou informatizado, redigida de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 

estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante 
legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 

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

b) Preço unitário e preço global da proposta, 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$) – CIF/Salvador/;  
 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, 

excluindo os prazos de recursos administrativos; 
 

d) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para fornecimento do objeto desta 

licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros, mão de obra, treinamento 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; 

e) 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; 

f)  Declaro ter conhecimento do Decreto Municipal nº 23.856/2013, Anexo IV do Edital. 

 

11.5   Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta 

licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.  
 

11.6  Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não 

devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 
 

11.7  Deverá a licitante juntar, à proposta, dados do seu representante legal para assinatura do contrato (nome, números de identidade e CPF), 

com poderes específicos para tan.to, conforme modelo, Anexo III deste edital. 
 

11.8  Não será considerada oferta de vantagem não prevista neste edital. 

 
 

12 HABILITAÇÃO 

 

12.1  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 originais, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por 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. 

 
12.2  Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 

12.2.1 Habilitação Jurídica 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades 

empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
12.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal constituída de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
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b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante ou outra equivalente 

na forma da Lei.  

 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade de Situação/CRF. 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT expedida pela Justiça do Trabalho. 
 

 

12.2.3 Qualificação Técnica 

 

a)  Comprovação de experiência anterior através de atestado (s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, para a(s) qual(ais) a licitante tenha fornecido materiais semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação, em 
característica, quantidade e prazo, que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.  

 

12.2.4 Qualificação Econômico-Financeira    
   

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 

90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

b|) Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de cumprimento do 

disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II deste Edital; 

c) A certidão que não tiver validade expressa deverá ter sido emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para a 

abertura da licitação. 

 

13.   CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

13.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, sagrando-se vencedora a licitante que apresentar 

proposta em conformidade com este edital e ofertar o menor valor global. 

13.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido 

preço melhor. 

13.3 Serão desclassificadas as propostas consideradas inaceitáveis por não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 

omissas, apresentem irregularidades insanáveis e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles 

incoerentes com os praticados no mercado.   

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. 

14.2 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. 

 

15.    IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato Convocatório do Pregão.  

15.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço licita. 

transalvador@gmail.com. 

15.3   Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

15.4   Declarado o vencedor, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, no prazo concedido na sessão 
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, oportunidade em que deverá 

expressar a  síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos. Os interessados ficam, 

desde logo, independentemente de notificação da Administração, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.4.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato 

de declaração do vencedor. 
 

15.4.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele 

momento. 
 

15.4.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 15.4 fará deserto o recurso. 

 

15.4.4 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.         

15.5   Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este, restrito ao objeto do recurso. 

15.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.7   As razões e contrarrazões de recurso deverão ser enviados, exclusivamente, pelo sistema eletrônico licitações-e, observados os 
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prazos fixados no item 15.4. 

 

15.8 Não serão conhecidos 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. 

 

15.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL na Superintendência de Trânsito de 
Salvador – TRANSALVADOR, sito à Avenida Vale dos Barris, 501, - Estacionamento São Raimundo - Salvador/BA. 

 

 

16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1 Este Edital, a proposta da licitante vencedora e as disposições constantes na Lei Nº 10.520/02, Lei Municipal Nº 6.148/02, Decretos 

Municipais Nº 13.979/20 e Nº 15.984/05, Lei Nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e Lei Municipal Nº 4.484/92, no 

que couber são partes integrantes do contrato, independente de transcrição. 

16.2 O prazo da contratação será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, a critério da Contratante e concordância da Contratada, por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite definido no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

16.3 A administração convocará a licitante vencedora para assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

sua convocação. 

16.4  É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação    no prazo mencionado no item 
anterior   ou estando em situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação pelo menor preço, para assinar o Contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou 

revogar a licitação. Contudo antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão 
atender às exigências editalícias. 

 

16.4    No ato da contratação a licitante vencedora deverá apresentar declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento 
bancário indicado pela Secretaria Municipal da Fazenda, contendo o número da conta corrente e agência de origem, bem como o 

CNPJ da licitante, na forma do art. 4º do Decreto Municipal 23.856/2013 (Banco Bradesco) e documento de procuração 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o representante a assinar o contrato em nome da empresa. O não atendimento 
poderá acarretar a chamada da licitante 2ª colocada. 

 

16.5   Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/93. 

 

16.6   A licitante contratada compromete-se a cumprir o quanto disposto na Lei 8.213/91. 
 

16.7  O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
anuência da TRANSALVADOR. 

 

16.8  A licitante contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela TRANSALVADOR, nas mesmas condições e dentro do prazo 
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93. 
 

16.9 As demais disposições estão previstas na minuta do Contrato Anexo V deste edital, do qual é parte integrante, independentemente 

de transcrição. 
 

 

17. RESCISÃO 

 

17.1 A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art.78, art.78 incisos I a XII, e art.79 

da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 

17.2  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do referido diploma legal não cabe direito à contratada a 

qualquer indenização. 
 

 

18. RESILIÇÃO 

 

18.1 O contrato poderá ser resilido por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 

 
 

19. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
19.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas 

na Lei n.º 10.520/02, Lei Municipal n.º 6.148/02, no Decreto Municipal 15.984/05 e Decreto Municipal nº 32.562/20 a seguir 

enunciadas e na Lei 8.666/93, em sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, após prévio processo 
administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório constitucional. 

 

19.2 Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no Capítulo IV, Seção 
II, da Lei Federal nº 8.666/93, e estando sujeita ainda às seguintes multas/sanções: 

 

a) Advertência na hipótese de entrega irregular de que não resulte prejuízo à execução de serviços, podendo ser comunicado por 
correspondência escrita, mesmo que registrada na forma eletrônica ou em atas de reunião 

 

b) Em caso de reincidência nas infrações supra citadas, será aplicada multa de 50% do valor da Ordem de Serviço atribuída. 
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c) O não atendimento de 50% do total das Ordens de Serviço atribuídas, no período de medição contratual, sem justificativa, 

caracterizará a inexecução parcial, com aplicação de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da medição mensal. 

 

d) O não atendimento de 100% do total das Ordens de Serviço atribuídas, no período de medição contratual, sem justificativa, 
caracterizará a inexecução total, com aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

e) A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 

 

f) A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança 
não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

 

g) Eventuais penalidades pecuniárias, aplicadas à CONTRATADA após o devido procedimento, poderão ser ressarcidas por meio 
de compensação, descontando-se de pagamentos vincendos que a CONTRATADA tenha a receber da TRANSALVADOR, no 

âmbito do presente Contrato ou, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente. 

 
h) As sanções e/ou multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  

 
 

20.      PAGAMENTO 

 

20.1  O pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA ocorrerão no prazo máximo de 30 (trinta) dias,  após a prestação do 

serviço em cada evento (Festas Populares e Eventos), mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

Setor competente da TRANSALVADOR e documentação necessária. 
 

20.2  Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso de 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.  
 

20.3   O pagamento fica condicionado a apresentação dos documentos relacionados abaixo, em original, ou cópia autenticada por tabelião 

de notas ou por servidor da unidade, sob pena de retenção do pagamento devido, conforme Decreto Municipal nº 15.549/05, 14 de 
março 2005. 

 

a) Certidão Negativa de Débito com o INSS; 
 

    b) Certidão de Regularidade com o FGTS;         

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal constituída de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos à Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante ou outra equivalente na 

forma da Lei;  

 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT expedida pela Justiça do Trabalho. 

 

20.4 Nenhum pagamento será efetuado à empresa 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.    

 

20.5 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 empresa contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito 

de pagamento, a data de reapresentação da fatura. 

 
20.6 Não ocorrendo o pagamento no prazo estipulado os valores serão atualizados, desde a data de vencimento até a data do efetivo 

pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE, em obediência ao disposto no Decreto 

Municipal nº 15.709, de 14.06.2005. 
 

 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, a inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial ou 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 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, retomando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 
 

21.4 Persistindo a desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, reiniciando somente após 

comunicação expressa aos participantes. 
 

21.5 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a TRANSALVADOR 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.  
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21.6 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 

de demais sanções cabíveis.  

 

21.7 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. 

 

21.8 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob 
pena de desclassificação/inabilitação. 

 

21.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que 
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

21.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que 
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

21.11 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e email, bem como a modificação dos 
mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 

21.12  Os licitantes deverão manter durante a vigência do contrato todas as condições e exigências comprovadas à data de abertura desse 
certame. 

 

Festas 21.13  Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação vigente. 
 

21.14  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 

 

Anexo I   Modelo de Proposta de Preços; 

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

Anexo III Dados para assinatura do contrato; 

Anexo IV Decreto Municipal 23.856/2013; 

Anexo V Minuta do Contrato; 

Anexo VI Termo de Referência. 

 

 
 

Salvador, 14 de janeiro de 2022 

 
 

Amanda Navarro Souto Carracedo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – TRANSALVADOR Nº 011/2021 

 

ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021  

Data de abertura:  

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:  

Telefone: (DD)  

E-mail:  

Validade de proposta: 

Prazo de início dos serviços: 

 

 

LOTE ÚNICO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UM QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

01 
Locação de 29 (vinte e nove) blimps (balões), 
durante o Festas Populares e Eventos.  

DIÁRIAS 165   

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

a) Valor global da proposta (em algarismos e por extenso, expresso em Real): 

 
b) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de contato da empresa; 

 

c) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, excluindo os prazos de 
recursos administrativos (prazo mínimo); 

 

d) Data de instalação/entrega:  as datas e os locais de exibição dos blimps, serão informados à CONTRATADA, através de Ordem de Serviço, 

em até 05 (cinco) dias da exibição. 

 
e) Declaro ter conhecimento do Decreto Municipal nº 23.856/2013, Anexo IV do Edital. 

 

 
f) Declaramos que os preços cotados são CIF/Salvador/Locais das instalações indicados no Termo de Referência incluindo as despesas com 

montagem e desmontagem, manutenção preventiva e corretiva, mão de obra, seguro total e demais custos relativos a transporte, tributos, 

contribuições fiscais e parafiscais bem como todas as despesas necessárias à execução do contrato, ficando esclarecido que a TRANSALVADOR 
não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados.  

 

 

g) Declaramos ter total conhecimento do objeto licitado e que os preços cotados são CIF/Salvador/TRANSALVADOR, incluindo todos os custos 

com tributos, contribuições fiscais e parafiscais, seguro e despesa com transporte, ficando esclarecido que a TRANSALVADOR não admitirá 

qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados.   
 

 

Local, _______ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal do Licitante 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – TRANSALVADOR Nº 011/2021 

 

 

ANEXO II 

 

  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º 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 ( ). 

Local, _______ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal do Licitante 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – TRANSALVADOR Nº 011/2021 

 

 

 

ANEXO III - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

    NOME: 

 

   CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 

 

   ÓRGÃO EMISSOR: 

 

   CPF Nº 

 

   ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

 

 

 

   TELEFONE E E-MAIL: 

   ________________________________________________________________ 
 

 

 

Local, _______ de ____________________ de _________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal do Licitante 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – TRANSALVADOR Nº 011/2021 
 

 

 

ANEXO IV - Decreto Municipal 23.856/2013 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – TRANSALVADOR Nº 011/2021 

 

 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

Contrato de locação por preço unitário, com prestação de serviços, que entre si 

celebram a Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR e 

_________________________________. 

 

 

A Superintendência de Trânsito de Salvador - TRANSALVADOR, localizada no endereço constante no rodapé, inscrita no CNPJ sob o n. 

10.603.491/0001-19, representada por seu Superintendente Executivo, Marcus Vinicius Passos Raimundo, doravante denominada 
TRANSALVADOR e a ________________________________, com sede na ______________________________________________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº. ____________________, representada por seu sócio, ____________________________, nacionalidade, estado civil, 

portador do R.G. n°. _______________ SSP/UF, inscrito no CPF n° __________________, doravante denominada Contratada, decidem firmar 
o presente contrato mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes e do qual fica fazendo parte integrante, independente de 

transcrição, o processo n° 151353/2021, de 10.08.2021, que contém o processo de Licitação nº 012/2021 – Pregão Eletrônico nº 011/2021. 

 
I – Objeto 

 

1.1 Locação e exibição de 29 (vinte e nove) blimp’s (balões), para uso durante as Festas Populares e eventos patrocinados e/ou apoiados pela 

TRANSALVADOR, totalizando 165 (cento e sessenta e cinco) diárias, conforme as condições, especificações, layout e locais indicados no 

Termo de Referência – Anexo VI do Edital, parte integrante desse contrato. 

 
1.1.1 Os blimp’s devem ser produzidos em vinil, medindo 2,5m de diâmetro, com enchimento em ar quente, fixo em torre de ferro, 

que deverá afixada no chão com concreto, com no mínimo 2,5m (dois metros e meio) de altura, com iluminação interna e impressão digital, 

conforme layout anexo ao edital. 
 

1.2 A locação inclui os serviços de montagem, desmontagem, instalação elétrica, confecção e colocação de programação visual e demais serviços 

necessários ao perfeito funcionamento dos blimp`s. 
 

II - Valor e Pagamento 

 
2.1 A TRANSALVADOR pagará à Contratada o valor global de R$ ( ), irreajustável, conforme preços unitários constantes na proposta da 

Contratada. 

 
2.2 Nos preços propostos pela Contratada já estão inclusos todos os custos com a locação, montagem e desmontagem, bem como deveres, 

obrigações, transporte, mão de obra, encargos de qualquer natureza e despesas decorrentes de impostos, taxas, frete e qualquer outro que 
influencie no custo do objeto. 

 

2.3 O pagamento será realizado através de crédito em conta corrente junto à agencia bancária indicada na declaração ou documento similar 

fornecido por estabelecimento bancário indicado pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de Salvador, na forma do art. 4º 

do Decreto Municipal 23.856/2013, em até 30 (trinta) dias, após a prestação do serviço de cada evento, conforme estipulado no Termo de 

Referência, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura 
Municipal de Salvador via www.nota.salvador.ba.gov.br. 

 

2.4 A efetivação do pagamento está condicionada à apresentação, junto com a Nota Fiscal mencionada, dos documentos a seguir relacionados, no 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da TRANSALVADOR, relativos ao mês anterior à 

prestação dos serviços, sob pena de retenção do valor devido, conforme Decreto Municipal n° 15.549/05: 

 
a) Certidão Negativa de Débito com o INSS; 

b) Certidão de Regularidade com o FGTS; 

c) Certidão Negativa para com a Fazenda Municipal. 
d) Certidão Negativa para com a Fazenda Estadual. 

e) Certidão Negativa para com a Fazenda Federal 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 
 

2.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada regularize a sua 

situação. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da fatura, devidamente corrigida e apresentação dos 
documentos, se for o caso. 

 

2.6 Não ocorrendo o pagamento no prazo estipulado os valores serão atualizados, desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E/IBGE - Decreto Municipal nº. 15.709 14/06/2005. 

 

2.7 O pagamento não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos blimp´s e serviços 
entregues. 

 

III – Dotação Orçamentária 

3.1 As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária: 15.451.0016.2537.00 – Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito; 

Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: 050 – Receita Própria de Entidades da Administração 

Indireta. 
 

IV – Prazos 

 
4.1 O prazo de vigência desse contrato é de 06 (seis) meses, contado a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da 

Contratante e concordância da Contratada, por iguais e sucessivos períodos, até o limite definido no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

http://www.nota.salvador.ba.gov.br/
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4.2 As datas e os locais de exibição dos blimp’s, serão informados à CONTRATADA, através de Ordem de Serviço, em até 05 (cinco) dias antes 

da exibição.    

 

4.3 O objeto poderá ser requisitado totalmente, parcialmente ou em data diversa da prevista, de acordo com a formatação e realização dos 
eventos, ou ainda, não ser utilizado, conforme situação sanitária da cidade, em função da pandemia. Nesses casos, a contratada será informada, 

através de e-mail, ou ordem de serviço. 

 
V – Obrigações da TRANSALVADOR 

 

5.1 Designar um membro da Comissão de Grandes Eventos – COMGE para acompanhar a realização dos serviços, orientando e fiscalizando a 
montagem, desmontagem e funcionamento dos blimp´s, bem como a localização das instalações. 

 

5.2 Exigir o fiel cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência pela contratada. 
 

5.3 Fornecer o layout para confecção e implantação da programação visual. 

 
5.4 Efetuar o pagamento no prazo e nas condições estabelecidas. 

 

VI - Qualificação Técnica 

 

6.1 Comprovação de experiência anterior através de atestado (s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) 

qual(ais) a licitante tenha fornecido materiais semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação, em característica, quantidade e prazo, que 
permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento. 

 

VII – Obrigações da Contratada 

 

7.1 Entregar os blimp´s montados e instalados dentro do prazo. 

 
7.2 Efetuar a montagem, instalação e desmontagem dos blimp´s, assim como a confecção da programação visual dos mesmos. 

 

7.3 Manter disponível uma equipe de manutenção durante toda a execução do CONTRATO, com veículo próprio para deslocamento aos locais de 
exibição dos blimp’s, a fim de mantê-los em perfeito funcionamento. 

 

7.4 Designar para execução dos serviços, profissionais qualificados e em número suficiente para a garantia dos prazos estabelecidos, cabendo-lhe 
total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua 

responsabilidades, seja trabalhista, previdenciária, tributária e civil. 

 
7.5 Adquirir e fornecer, por sua conta e responsabilidade, todos os recursos necessários à execução dos serviços, sejam equipamentos, utensílios 

ou material de consumo. 

 
7.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir os blimp’s que apresentarem defeitos ou incorreções resultantes de má execução, furtos, desgaste ou 

vandalismo, sem ônus para a TRANSALVADOR. 

 
7.7 Disponibilizar, durante toda a execução do contrato, endereço eletrônico e números de telefones fixo e celular que permitam o 

estabelecimento de contato, de forma rápida, entre a TRANSALVADOR e a Contratada, visando solucionar problemas oriundos da prestação do 

serviço. 
 

7.8 Atender, por conta própria e sem qualquer responsabilidade para a TRANSALVADOR, a toda e qualquer despesa que venha a ser necessária 

à perfeita execução do serviço, bem como às obrigações trabalhistas e sociais dos empregados e tributos de qualquer natureza.  
 

7.9 Observar absoluto sigilo com relação a qualquer material/documento/informação da TRANSALVADOR, que venha a ter acesso para o 
integral cumprimento do objeto contratual, bem como dos assuntos e informações divulgadas nos materiais impressos ou eletrônicos fornecidos 

pela TRANSALVADOR à contratada. 

 
7.10 Reconhecer que a TRANSALVADOR não manterá qualquer vínculo de natureza trabalhista com seus profissionais e empregados, 

responsabilizando-se por quaisquer acidentes que possa ocorrer com seus empregados e prepostos, onde quer que estejam prestando os serviços 

objeto do contrato. 
 

7.11 Disponibilizar todos os equipamentos, insumos e mão de obra necessários à integral execução dos serviços contratados, sendo responsável 

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 

7.12 Pagar todos os tributos, inclusive contribuições previdenciárias que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o contrato ou 

seu objeto, podendo a TRANSALVADOR, a qualquer momento exigir da contratada a comprovação de sua regularidade e descontar qualquer 
crédito a que a contratada tenha direito, a importância correspondente a eventuais pagamentos dessa natureza que venha a efetuar por imposição 

legal. 

 
7.13 Fornecer aos seus prepostos todo o equipamento de proteção individual e segurança. 

 

7.14 Assumir inteiramente toda e qualquer responsabilidade civil decorrente dos serviços, inclusive durante a montagem, instalação e 
desmontagem dos blimp´s. 

 

VIII – Da Gestão e Fiscalização dos Serviços  

 

8.1 O acompanhamento na gestão, execução e recebimento do objeto contratual será realizado pela Comissão de Grandes Eventos – COMGE. 

 
8.2 Caberá à Subgerência de Contratos e Convênios a Gestão Administrativa do presente instrumento; 
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8.3 É obrigação da Comissão de Grandes Eventos – COMGE verificar a qualidade dos serviços executados, devendo informar à CONC a 

ocorrência de possíveis inobservâncias de disposições contratuais. 

 

8.4 Constatando alguma irregularidade a Comissão de Grandes Eventos – COMGE comunicará à Contratada, por escrito, a sua ocorrência e 
determinará um prazo para a sua correção. 

 

8.5 A Comissão de Grandes Eventos – COMGE decidirá pelo afastamento de qualquer empregado que esteja se comportando de maneira 
inadequada, seja na execução do seu trabalho ou por atitudes desrespeitosas, bastando para isso encaminhar à Contratada, solicitação por escrito. 

 

8.6 Caso o representante da Contratada não esteja presente em locais onde se realizem os serviços, quando necessário, as orientações serão dadas 
pela Comissão de Grandes Eventos – COMGE, e acatadas pelo encarregado do serviço presente no momento. 

 

8.7 A Comissão deverá ter sempre o seu acesso facilitado aos Livros e anotações, e nos locais onde estejam sendo realizados os serviços pela 
Contratada. 

 

8.8 A ocorrência de fatos estranhos à execução do serviço, ou mudanças de qualquer natureza nos projetos ou nas especificações, será registrada 
por escrito. 

 

8.9 Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas e procedimentos determinados pela TRANSALVADOR. 
 

IX – Recebimento do Objeto 

 
9.1 O recebimento e aceite final do objeto deverá ser realizado pelo titular da Comissão de Grandes Eventos – COMGE, da TRANSALVADOR. 

 

9.2 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

X – Penalidades 

 

10.1 As penalidades contratuais aplicadas são as previstas no Decreto Municipal 15.984/05 de 21/09/2005 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 

8.666/93, atualizadas, sem prejuízo das demais cominações legais, após prévio processo administrativo, garantido a ampla defesa e o 
contraditório constitucional, e se constitui em: 

 

I - advertência – quando houver o descumprimento das obrigações assumidas, quando ocorrer atraso na entrega e/ou início da obra e do serviço, 
em até 10 (dez) dias da data estipulada para tanto; 

 

II - multa - pena pecuniária em favor da TRANSALVADOR pelos prejuízos causados decorrentes do descumprimento de obrigações legais e 
contratuais. 

 

10.2 A graduação da penalidade por descumprimento das obrigações é: 
 

• multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da fatura referente aos serviços não realizados, 

além de suspensão de 03 (três) meses; 

 

• multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura de execução de serviços realizados com atrasos superiores 

a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 03 (três) 

meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 
 

• multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do de execução de serviços realizados com atraso superiores a 30 (trinta) dias, em 

que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 06 (seis) meses. 
 

10.3 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor 
correspondente ao do pagamento da fatura, ou, ainda, cobradas judicialmente. 

 

10.4 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste contrato, nem a responsabilidade da Contratada por perdas e 
danos causados à TRANSALVADOR ou a terceiros, em decorrência do inadimplemento contratual. 

 

10.5 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à TRANSALVADOR no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação 
administrativa à Contratada.  

   

10.6 As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis, a depender do grau de infração cometida pela Contratada. 

 

10.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação.  

 

XI – Alteração e Rescisão 

 

11.1 A Contratante poderá rescindir este contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666/93. 

 
11.2 Admitir-se-á a alteração nas condições previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

 

XII – Disposições Gerais 

 

12.1 Nos casos omissos quanto às obrigações contratuais será aplicada a Lei n°. 10.406/2002 - Código Civil. 
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12.2 Para todos os efeitos não se verifica, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo empregatício entre as pessoas que a Contratada empregar para 

executar as obrigações assumidas por meio deste contrato, ficando a Contratante eximida de quaisquer obrigações direta ou indiretamente 

relacionadas com tais pessoas, seja de ordem trabalhista, previdenciária, fiscal ou de qualquer outra natureza.  

 

12.3 Toda e qualquer comunicação entre as partes será efetuada por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela Contratada serem 
protocoladas no Protocolo Geral da TRANSALVADOR, pois só dessa forma produzirá efeito. 

 

12.4 A Contratada não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, bem como ceder ou transferir os direitos dele 
decorrentes, sem prévia e expressa anuência da Contratante. 

 

XIII – Foro  

 

13.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador como competente para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste contrato, bem como as questões 

dele decorrentes, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

13.2 As dúvidas ou questões omissas não previstas na legislação mencionada serão dirimidas administrativamente pela Contratante. 

 
E, por estarem acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas signatárias. 

 

__ 
 

Salvador, ______ de ____________________de 20___ 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR  

CNPJ n. 10.603.491/0001-19 

Marcus Vinicius Passos Raimundo 

CONTRATANTE  

 
 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

  

 

 

1.                                             

CPF nº 

 

 

2. 

CPF n°                                         
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – TRANSALVADOR Nº 011/2021 

 

 

ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA 



                                                        
TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE BLIMP’S  
  

I. JUSTIFICATIVA 

O presente termo, refere-se à locação de blimp’s (balões) para auxiliar a sinalização, 

durante as operações em eventos e nas Festas Populares, tendo em vista que o 

referido objeto, oferece uma ótima visibilidade aos usuários, principalmente em 

eventos de grande apelo popular. 

II. OBJETO 

Locação e exibição de 29 (vinte e nove) blimp’s (balões) durante as Festas 

Populares e eventos patrocinados e/ou apoiados pela Transalvador, totalizando 165 

(cento e sessenta e cinco) diárias, conforme quadro abaixo. Os blimps devem ser 

produzidos em vinil, medindo 2,5m de diâmetro, com enchimento em ar quente e fixo 

em torre de ferro, que deverá ser afixada no chão, em altura mínima de 2,5m. 

iluminação interna e impressão digital, conforme layout em anexo.  

OBS: O objeto poderá ser requisitado totalmente, parcialmente ou em data diversa da 
prevista, de acordo com a formatação e realização dos eventos,  
3ou ainda, não ser utilizado, conforme situação sanitária da cidade, em função da 
pandemia. Nesses casos, a contratada será informada, através de e-mail, ou ordem de 
serviço. 

 

III. PERÍODO DA LOCAÇÃO 

EVENTO PERÍODO HORÁRIO 
QT. 

DIÁRIAS 

 

FESTAS 

POPULARES 

E EVENTOS 

 
A definir 

 

A definir 
165 

 

IV. PERÍODO E LOCAIS PARA EXIBIÇÃO 

 As datas e os locais de exibição dos blimps, serão informados à CONTRATADA, 

através de Ordem de Serviço, em até 05 (cinco) dias da exibição. 

V. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Comprovação de experiência anterior através de atestado (s) fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) qual(ais) a licitante 

tenha fornecido materiais semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação, em 



                                                        
característica, quantidade e prazo, que permitam o ajuizamento da capacidade de 

atendimento.  

VI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. Designar para execução dos serviços, profissionais qualificados e em número 

suficiente a fim de garantir os prazos estabelecidos neste termo de referência. 

b. Cabe a empresa total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 

toda a legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua 

responsabilidades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e civil; 

c. Cabe à contratada adquirir e fornecer, por sua conta e responsabilidade, todos os 

recursos necessários a execução dos serviços, sejam equipamentos, utensílios 

ou material de consumo; 

d. Reparar, corrigir, remover ou substituir os blimp’s que apresentarem defeitos ou 

incorreções resultantes dos materiais utilizados, desgaste ou vandalismo; 

e. Disponibilizar, durante o período de locação, endereço eletrônico e números de 

telefones fixo e celular que permitam o estabelecimento de contato, de forma 

rápida, entre a TRANSALVADOR e a Contratada, visando solucionar problemas 

oriundos da prestação do serviço; 

f. Atender, por conta própria e sem qualquer responsabilidade para a 

TRANSALVADOR, toda e qualquer despesa que venha a ser necessária à 

perfeita execução do serviço, bem como às obrigações trabalhistas e sociais dos 

empregados e tributos de qualquer natureza; 

g. Observar absoluto sigilo com relação a qualquer material, informação ou 

documento fornecido pela TRANSALVADOR, para o integral cumprimento do 

objeto contratual; 

h. Reconhecer que a TRANSALVADOR não manterá qualquer vínculo de natureza 

trabalhista com seus profissionais e empregados, responsabilizando-se a 

contratada por quaisquer acidentes que possa vitimar seus prepostos, onde quer 

que estejam prestando os serviços, objeto deste termo de referência; 

i. Disponibilizar todos os equipamentos, insumos e mão de obra necessários a 

integral execução dos serviços contratados, sendo responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

CONTRATO; 



                                                        
j. Pagar todos os tributos, inclusive contribuições previdenciárias, que incidam ou 

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o CONTRATO ou seu objeto, 

podendo a TRANSALVADOR, a qualquer momento, exigir da contratada a 

comprovação de sua regularidade e descontar de qualquer crédito a que a 

Contratada tenha direito, a importância correspondente a eventuais pagamentos 

dessa natureza que venha a efetuar por imposição legal;  

k. Manter disponível uma equipe de manutenção durante toda a execução do 

CONTRATO, com veículo próprio para deslocamento aos locais de exibição dos 

blimps, a fim de mantê-los em perfeito funcionamento; 

VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a. Acompanhar a execução dos serviços, orientando para instalação nos locais 

corretos. 

b. Fornecer o Layout para confecção da dos blimps. 

c. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, em até 30 (trinta) dias, após a prestação do 

serviço a cada evento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pelo Setor competente da TRANSALVADOR e documentação 

necessária. 

VIII. PRAZO DO CONTRATO 

 
O prazo da contratação será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, a critério 

da Contratante e concordância da Contratada, por iguais e sucessivos períodos, até 

o limite definido no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 
IX. RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO 

 
O recebimento e aceite final do objeto deverá ser realizado pelo titular da Comissão 

de Grandes Eventos da Transalvador, Janivaldo Rosário, ou pessoa por ele 

designada. 

     DATA DATA EMISSOR DO TERMO MATRICULA ASSINATURA 

06.01.2022 Janivaldo Rosário 3021993   

 


