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MINUTA DE EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO SEMOP Nº 037/2019 

 

A Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, através da Comissão Setorial de Licitação - COSEL, designada pela 

Portaria nº 081/2019, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na 

modalidade PREGÃO, tipo menor preço, autorizada no processo administrativo nº 5195/2019, de acordo com as condições 

estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da RPGM/SEMOP nºXXX/2019. 

 

1. DA REGÊCIA LEGAL 

 

1.1 Lei Federal nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 

1.2 Lei Federal nº 10.520/02; 

1.3 Lei Complementar Federal 123/06; 

1.4 Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber. 

1.5 Lei Municipal 7.896/2010; 

1.6 Lei Municipal nº 6.148/02; 

1.7 Decreto Federal 3.555/00; 

1.8 Decreto Federal 5.450/05; 

1.9 Decreto Municipal nº 13.724/02;          

1.10 Decreto Municipal 23.748/2013. 

 

2. DAS 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 designado através de ato interno, denominado PREGOEIRO, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da 

página eletrônica do Banco do Brasil, coordenador do sistema. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1  Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de instalação de 

estruturas cênicas,,iluminação cênica e sonorização com fornecimento, instalação e teste de equipamentos no Centro 

Cultural – Boca de Brasa Cajazeiras , localizado na Av. Engº Raymundo Carlos Nery , Cajazeiras X, Salvador-BA 

,conforme especificações contidas nos Anexos do Edital, sob o regime de menor preço unitário. 

 

3.2  O valor máximo que a SEMOP se dispõe a pagar é de R$819.213,70 (oitocentos e dezenove mil duzentos e treze reais e 

setenta centavos). 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

4.1 Recebimento das propostas: 12/12/2019 às 08:00 até 08:00 horas de 12/12/2019 (horário de Brasília) 

4.2 Abertura das propostas: 13/12/2019 às 09:45hs (horário de Brasília)  

4.3 Início da sessão de disputa de preços: 13/12/2019 às 10:00hs (horário de Brasília) 

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 inicio da disputa. 

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 

atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br, as consultas serão respondidas diretamente no site http:// www.licitacoes-

e.com.br/, no campo “mensagens”, no link correspondente a este edital. 

 

 

 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

mailto:cosel@salvador.ba.gov.br
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5.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da Secretaria 

Municipal de Ordem pública, na classificação orçamentária: Unidade Orçamentária: 45002. Subação: 111600. Elemento 

de Despesa e 33.90.39 , Fonte de Recurso 0.1.00.000000 (Tesouro).  

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar do processo os interessados credenciados junto ao Banco do Brasil S/A, no prazo mínimo de 3 dias 

úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus 

anexos, e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  

6.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, 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 ou, liquidação ou recuperação judicial; 

c) reunidos sob forma de consórcio; 

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

e) que estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária aplicada por esta Administração Publica Municipal; 

7. DO APLICATIVO LICITAÇÕES 

7.1 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. 

7.2 A chave de identificação e a senha terão validade de 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. 

7.3 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. a responsabilidade por eventuais danos 

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

7.4 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao Coordenador do Sistema, para 

imediato bloqueio de acesso. 

7.5 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. 

7.6 Em se tratando de micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e para 

que essa possa gozar dos benefícios previstos no capitulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento 

acrescentar as expressões “micro-empresa” ou “empresa de pequeno porte” ou suas respectivas abreviações “ME “ou 

“EPP”, à sua firma ou denominação confirme o caso. 

8. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8.1 A participação no pregão eletrônico se dará por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limites estabelecidos. Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página 

inicial do site www.licitações-e.com.br, opção ”Acesso identificado”. 

8.2 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

8.3 Caberá ao fornecedor 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 ou de sua desconexão. 

9. DOS PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

9.1 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua conexão. 

http://www.licita��es-e.com.br/
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9.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente registrado no sistema. 

9.3 Os lances formulados deverão indicar preço global do item. 

9.4 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. 

9.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

9.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada pelo pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente de lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.7 O sistema informará a proposta de menor preço 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. 

9.8 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, 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. 

9.9 Considera-se inexeqüível, as propostas cujos custos unitários dos insumos que a compõem ou das parcelas que a 

integram divergirem, qualitativa e quantitativamente, dos preços praticados no mercado fornecedor ou estejam em 

desacordo com a legislação específica aplicável, em cada caso, à prestação de serviços. 

9.10 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço. 

9.11 Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim 

decidir sobre sua aceitação.  

9.12 O pregoeiro anunciará o(s) licitante(s) vencedor(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão 

publicada ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 

valor.  

9.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar proposta de 

preços na forma do item 10 e comprovar a situação de regularidade, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, podendo 

esta comprovação se dar mediante encaminhamento imediato do original ou cópia autenticada, na forma dos artigos 

28 a 31 da Lei 8.666/93, para o endereço da COSEL sito à Sala de reunião da COSEL na Secretaria Municipal de 

Ordem Pública - SEMOP, situada na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá - Salvador – Ba  , Cep : 41233-030 .  

9.14 Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os relacionados no item 11 deste Edital. 

10. DA PROPOSTA 

10.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste edital, por meio mecânico ou informatizado, de forma 

clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações solicitadas, assinada 

na última folha e rubricada nas demais pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, 

constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax e pessoa de contato. 

b) Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data de apresentação; 

c) Prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, na forma do item 16 deste edital.  

d) Prazo de entrega do produto de até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho, que será emitida em 

até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.  

e) Marca, modelo/referência e demais características dos produtos ofertados. Quando ofertada mais de uma marca 

pelo mesmo preço para o mesmo item, fica reservado à Comissão Setorial de Licitação o direito de escolha da 

marca. 

10.2 Preço fixo e irreajustável. 
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10.3     A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto 

desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais 

despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado. 

10.4    Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, 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. 

10.5     Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais e custos que sejam devidos em decorrência 

direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na 

Norma Tributária. 

10.6     A licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos, 

inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, 

não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 

recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

10.7      Deverá ser juntado, obrigatoriamente, à proposta de preços o documento abaixo relacionado: 

a)   Planilha Orçamentária, devidamente preenchida, Anexo  xx 

b) Declaração de Vistoria Técnica, Anexo xx 

c) Declaração de Renúncia de Vistoria Técnica, Anexo xx 

d) Declaração, Anexo VIII ou documento similar fornecido pelo estabelecimento bancário, contendo nome do 

banco, número da conta corrente, endereço e agência de origem indicada pelo licitante, junto ao banco 

Bradesco, bem como o CNPJ da licitante, Em obediência ao Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 

2013, os pagamentos aos fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, será realizado mediante credito 

em conta corrente bancário do Banco Bradesco. 

10.8     O documento acima elencado poderá ser apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial. 

10.9 Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários á execução do objeto, mesmo que não mencionados 

explicitamente em sua proposta, serão considerados incluídos na proposta de preço.  

11. DA 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 por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial. Aqueles que não 

mencionarem prazo serão considerados válidos até 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da certidão. 

11.2 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

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

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

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. 

d) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

11.3 Regularidade Fiscal 

a) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

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

e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União; 

f)   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Lei Federal nº 12.440 de 07/06/2011. 

 

11.3.1 Dispositivos aplicáveis as ME e EPP 
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Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei Complementar nº 123/2006: 

 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 2 (dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante (ME ou EPP) for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior implicará na inabilitação 

do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

instrumento. 

11.4  Qualificação Técnica 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu 

ou está fornecendo bens compatíveis em características e prazo com o objeto desta licitação. 

11.5 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial 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) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis que comprovem a boa 

situação financeira da empresa(art. 31, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93). 

11.6  Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de cumprimento do 

disposto no Inc.XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

11.7  A documentação relativa aos subitens 11.2, 11.3 e 11.5 poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – 

CRC, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, sendo necessários 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.  

11.7.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar declaração de 

inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo VII).  

12 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

12.1 Para julgamento será adotado o critério menor preço, observados os prazos para fornecimento, as especificações 

técnicas e demais condições definidas neste Edital. 

12.2 Serão aplicadas as sanções previstas neste edital, a critério da SEMOP, à empresa que, por motivos não justificáveis, 

recusar-se a disponibilizar o produto para avaliação técnica ou apresentá-los em desacordo com as especificações técnicas 

solicitadas. 

12.3 Será desclassificada a proposta da empresa que descumprir o prazo estabelecido no subitem 9.13, sendo facultado à 

Comissão convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação do 

produto para avaliação de acordo com as especificações contidas no edital.  

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso. 

13.2 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. 

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

14.1 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

14.1.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o Edital de Licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo 

protocolar o pedido até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, devendo a administração 

julgar e responder a impugnação em até 03(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113 da 

lei Federal n.º 8.666/93. 
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14.1.2 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante à administração o licitante que não o fizer 

até o 2º(segundo) dia útil que anteceder a abertura do certame. 

14.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua 

intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 

corridos. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos na Secretaria da 

própria Comissão. 

14.3 A falta de manifestação imediata, em 02(duas) horas corridas e motivada importará na preclusão do direito de 

recurso.  

14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente.  

14.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito aos itens objeto das 

razões oferecidas. 

14.6 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

14.7     Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala do Pregão, localizada na Sala de 

reunião da COSEL na Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, situada na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco 

Pirajá - Salvador – Ba, Cep: 41233-030 (SEDE DA LIMPURB).  

15. DO PRAZO DE EXECUÇÃO / PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

15.1  O Contrato terá prazo vigência de 60(sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado, conforme prevê o art. 57 da Lei Federal nº 8666/93. 

15.2   O prazo de execução será de 60(sessenta) dias corridos, a partir da emissão do recebimento da Ordem de Serviço pela 

Assessoria Técnica(ASTEC) . 

16 PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado pelo departamento competente da SEMOP através de ordem bancária a requerimento da 

contratada, até 30 (trinta) dias após entrega definitiva do objeto e mais a respectiva nota fiscal, na forma do disposto no 

art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, constante da proposta de preços. 

        16.1.1 O pagamento será efetuado, exclusivamente, por credito na conta corrente, indicada pelo licitante, junto ao 

banco Bradesco, em atendimento ao Decreto Municipal nº. 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no 

DOM de 04/03/2013, pág. 5. 

16.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, 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.  

16.3 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. 

17 SANÇÕES 

17.1 O adjudicatário/contratado sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas 

conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.º 

8.666/93, em sua atual redação e pela Lei Municipal n.º 4.484/92, esta no que couber, após o prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais. 

 

17.1.1 Advertência no caso de infrações leves, e ou, quando ocorrer atraso na entrega de materiais, de até  10 

(dez) dias; 

 

17.1.2 Multas:  

 

a) de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do fornecimento, em caso de recusa do adjudicatário em 

assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação;  

 

b) de até 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30.º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado;  
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c) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, com o conseqüente 

cancelamento da nota de empenho e rescisão contratual; considera-se não realizado o fornecimento, após 

60 (sessenta) dias de atraso;   

 

d) de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do fornecimento realizado, mas com atraso superior a 30 

dias. 

 

17.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal e, se for o caso, 

descredenciamento no Cadastro Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, pelo prazo de 

até 01 (um) ano, caso a licitante faça falsas declarações ou incorra em qualquer uma das hipóteses 

estabelecidas no (art. 7º da Lei 10.520/2002, art. 15 da Lei 6.148/2002 e art. 108, II, da Lei 4.484/92). 

 

17.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração aplicada ao contratado ou 

adjudicatário que incorrer pela segunda vez na falta prevista no art. 108, II, da Lei 4.484/92, ou ainda 

conforme o que estabelece o artigo 88 da Lei 8.666/93, conforme segue:  

 

a) a licitante apresentar documentos para habilitação adulterados ou falsos, devidamente comprovados em 

processo administrativo; 

 

b) tenha a licitante sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

c) tenha a licitante praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

 

d) tenha a licitante demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados; 

 

17.2   As multas previstas no subitem 17.1.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas 

ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

 

17.3   Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis ou serem 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla 

defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da SEMOP. 

 

17.4    Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da 

notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 

18 AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

indiretamente. 

18.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus 

anexos. 

 

18.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SEMOP 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.  

 

18.4 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 de demais sanções cabíveis.  

 

18.5 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. 
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18.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

18.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja 

possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 

18.8     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.  

18.9 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 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. 

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

somente após comunicação expressa aos participantes. 

18.11    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. 

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

18.13 É FACULTADO ao licitante visitar previamente as áreas objeto do Contrato, onde serão prestados os serviços para obter demais 

informações pertinentes à elaboração da Proposta De Preço, correndo por sua conta os custos respectivos. 

18.14 A visita técnica prévia deverá ser realizada por representante da LICITANTE, que deverá identificar-se mediante procuração ou 

autorização, em conjunto com um representante do CONTRATANTE, no local da prestação do serviço, no dia e em horário a ser 

previamente agendamento com a ASTEC pelo telefone (71) 3202-5062 com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. O referido 

agendamento deverá ser solicitado em até 02(dois) dias antes da data da abertura da sessão.  

18.15  Por meio da Declaração de Visita Técnica – ANEXO - VIII, a ASTEC/SEMOP atestará que o representante da LICITANTE vistoriou 

o local de realização do serviço, cientificando-se das características do serviço e das condições que possam interferir na execução do 

escopo licitado. 

18.16 Caso a licitante opte em NÃO VISITAR previamente as áreas objeto do CONTRATO, obrigatoriamente, deverá apresentar declaração 

conforme ANEXO - IX, deste Edital, encaminhando juntamente com os documentos de Habilitação Técnica. 

18.17 A LICITANTE não poderá, em hipótese alguma, modificar as condições de sua PROPOSTA DE PREÇO sob alegação de 

desconhecimento das condições de execução do OBJETO licitado ou outras, ou ainda de insuficiência de dados ou informações. 

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

18.19 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. 

19 ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I Especificações – Termo de Referência 

Anexo II  Proposta de Preço 

Anexo III Minuta de Contrato 

     Anexo IV       Modelo de procuração 

Anexo V        Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação 

Anexo VI       Modelo da Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF. 

Anexo VII Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação. 

      Anexo VIII  Modelo De Declaração Para Cadastramento De Domicílio Bancário 

      Anexo IX -    Declaração De Visita Técnica 

      Anexo  X -      Declaração De Renúncia Da Visita Técnica 
 

  

                                                                    Salvador, 03 de Dezembro de 2019 

 

Vitor Ramos Costa Dórea 

                                                                        Presidente . 
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PREGÃO ELETRÔNICO – SEMOP Nº 037/2019. 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS CÊNICAS, VESTIMENTAS, 

INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO FORNECIMENTO, INSLAÇÃO E TESTE DE 

EQUIPAMENTOS 

CENTRO CULTURAL BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1. OBJETO 

 

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de instalação de estruturas cênicas,,iluminação cênica e 

sonorização com fornecimento, instalação e teste de equipamentos no Centro Cultural – Boca de Brasa Cajazeiras , localizado na 

Av. Engº Raymundo Carlos Nery , Cajazeiras X, Salvador-BA ,conforme especificações contidas nos Anexos do Edital, sob o 

regime de menor preço unitário. 

 

2. JUSTIFICATIVAS 

 

O Centro Cultural Cajazeiras,foi projetado para abrigar, dentre elas um Centro Cultural, que dispõe de Teatro com capacidade 

para 247 assentos, Palco, Cabine de Som e Luz, Camarins, com a finalidade de estimular a comunidade de Cajazeiras ao interesse 

pelas Artes Cênicas, se engajando em projetos congêneres e/ou assistindo apresentações de manifestações artísticas. 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Constitui os serviços, na execução da Empreitada por Preço Global de: 

Execução das Estruturas Cênicas; 

Confecção e Instalação de Vestimentas; 

Instalação de Infraestrutura de Iluminação Cênica; 

Instalação de Infraestrutura de Sonorização, e; 

O  fornecimento, instalação e teste de: 

I – Iluminação Cênica 

Escada de Afinação de Iluminação, com degraus nos dois lados; 

Escada de Afinação de Iluminação, com degraus nos dois lados, com gaiola, tipo Girafa; 

Máquina de Fumaça e respectivos galões; 

Projetor Elipsoidal Zoom; 

Refletor PAR LED; 

Projetor PARNel HID; 

Dimmerbox digital; 

Console de mesa de controle de iluminação; 

Filtro de cores variadas (gelatinas); 
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Armário (“rack”) padrão 19”. 

II – Sonorização 

Caixa acústica Line Array ativa, 350 wrms; 

Subwoofer ativo, 700 wrms; 

Mesa de Som; 

Caixa de palco(Stage box); 

Microfone de mão com fio; 

Microfone de mão sem fio; 

Rack de parede 19” 5U; 

Pedestais; 

Cabos de microfone com conectores XLR com 15 metros; 

Cabos para instrumentos musicais com 15 metros; 

Cabos de Sinal para Line Array; 

Cabo de Sinal para Subwoofer; 

CD Play/Media Player;; 

Extensão de força com 10 metros; 

CaboUTP CAT 5e; 

Conector de parede fêmea RJ45 CAT 5e; 

Patch Cord CAT 5e; 

Régua 19”/Distribuidor de Energia padrão Rack. 

Fazem  parte integrante deste Termo de Referência as pranchas: 

Prancha 01/05 – Projeto de Cenotecnia (Estrutura) - Planta Baixa, Corte e Detalhes; 

Prancha 02/05 – Projeto de Cenotecnia (Planejamento) - Planta Baixa, Cortes e Detalhes; 

Prancha 03/05 – Projeto de Iluminação Cênica–Planta Baixa, Cortes e Detalhes; 

Prancha 04/05 – Projeto de Iluminação Cênica - Planta Baixa, Cortes e Detalhes; 

Prancha 05/05 – Projeto de Som - Planta Baixa, Cortes e Detalhe. 

Especificações 

 

4. PREÇOS 
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A Proponente deverá considerar que o preço será global, fixo e irreajustável, devendo, entretanto apresentar a planilha de preços 

unitários com as quantidades medidas no local. 

Nos preços deverão estar considerados: 

- Recolhimento da ART junto ao CREA ou CAU; 

- Todos os impostos inerentes à execução da obra; 

- Materiais e mão de obra para execução dos serviços; 

- Estadia, alimentação e transporte das pessoas que trabalhem na obra; 

- EPI’s; 

- Seguros; 

- Guarda de todos os equipamentos e materiais; 

- Fretes de todos os materiais e ferramentas necessárias; 

- Equipamentos especiais, se necessário. 

5. OBSERVAÇÕES GERAIS 

A proponente deverá apresentar em papel timbrado, atestados de execução de serviços similares ao Centro Cultural Boca de Brasa 

Cajazeiras, com Estrutura Cênica, de Iluminação Cênica e Sonorização,igual ou superior ao objeto desta licitação, indicando a 

pessoa de contato que emitiu o atestado, para posterior consulta, se necessário; 

A Proponente deverá apresentar o cronograma físico financeiro detalhado de execução dos serviços, considerando, entretanto que 

os trabalhos deverão estar concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos; 

A Proponente deverá apresentar o cronograma de entrega dos equipamentos e dos devidos testes, cujo prazo máximo será de 30 

(trinta) dias corridos; 

A última parcela do cronograma físico financeiro não poderá ser inferior a 10% do valor total. Os pagamentos serão efetuados 

mediante a apresentação da medição dos serviços executados no período mensal, não devendo ser superior a 10%, para mais como 

para menos das parcelas do cronograma físico financeiro. 

6. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

6.1.  VARAS CÊNICAS E DE ILUMINAÇÃO CÊNICA NA ÁREA DO PALCO E PLATEIA 

Confeccionadas em tubos SCH 40, diâmetro 1 1/2”, com costura. Ao todo são 15 varas, sendo 14  com comprimento reto de 

13.700 mm na área do palco e 01 com comprimento de 17.900 mm no forro da plateia. Os tubos serão do tipo com costura, sua 

capacidade de carga uniformemente distribuída é de 100 kl/m e terão tratamento contra ferrugens e acabamento com tinta a óleo 

preto fosco. As 14 varas serão soldadas nas extremidades, em chapas de 1/4", medindo 150 mm x 150 mm que, por sua vez serão 

chumbadas, através de 04 chumbadores tipo parabolt de 5/8", em travesseiros de concreto, a serem executados nas paredes laterais 

do palco e plateia. As varas serão também soldadas nas estruturas auxiliares (ver detalhe em planta), em número de 07, a serem 

dimensionadas por estruturalista e perpendiculares as varas cênicas. 

6.2. CORTINA NOBRE 
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Comprimento 13.700 mm 

Altura 3.500 mm 

Quantidade 01 und 

Transpasse 1.200 mm 

Acionamento Manual 

Trilhos 

Serão construídos em estrutura metálica, em número de dois, com cantos arredondados, que permitam o deslizamento dos 

carrinhos da Cortina Nobre, medindo 7.450 mm de comprimento, tendo transpasse central de 1.200 mm. 

A sustentação dos trilhos, se dará através de solda na estrutura secundária, em chapa de 1/4", com 300 mm de largura e 13.700 

mm de comprimento. A estrutura secundária em chapa de 1/4", será soldada nas estruturas auxiliares, em número de 07, a serem 

dimensionadas por estruturalista e perpendiculares as varas cênicas. 

.Carrinhos da Cortina Nobre 

Os carrinhos de sustentação da Cortina Nobre serão de rolete de nylon injetado, propiciando movimento suave e sem ruído, 

dispensando lubrificação e espaçados a cada 200 mm. 

Comando 

O comando de acionamento da Cortina Nobre será feito por acionamento manual, através de mecanismo, localizado no lado 

direito do palco e formado por: Polia de Manobra, Corda de Manobra, Polia de Desvio e Polia Fim de Curso. 

A corda será de nylon preto de 10 mm. 

Tecido 

A Cortina Nobre será confeccionada em tecido veludo 100% poliéster, peso mínimo de 450 gr/m2, material ignifugado, conforme 

norma internacional de segurança para teatros e estúdios, classe M1, cor a ser definida pela arquitetura, com ilhoses metálicos no 

seu barrado superior duplo, amarradas aos carrinhos de sustentação através de cadarços tipo rabo de gato e barrado inferior duplo 

para colocação de pesos (caso necessário). 

A Cortina Nobre será plissada, tendo 1,5 vezes o comprimento do trilho, com abertura central e traspasso de 1.200 mm.  

 

6.3. PERNAS 

 

Largura 950 mm 

Altura 3.500 mm 

Quantidade  08 und 
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Confeccionadas em tecido veludo 100% poliéster, peso mínimo de 326 gr/m2, material ignifugado conforme normas 

internacionais de segurança para teatros e estúdios, classe M1, cor preto fosco, com ilhoses metálicos em seu barrado superior 

duplo, amarradas nas varas cênicas, através de cadarços tipo rabo de gato.As Pernas não serãoplissadas. As varas onde serão 

fixadas as pernas serão em tubos SCH 40, diâmetro 1 1/2”, com costura, soldados nas Varas Cênicas, formando ângulo de 58º em 

relação a Boca de Cena 

6.4.BAMBOLINAS 

 

Largura 12.000 mm 

Altura 670 mm 

Quantidade  04 und 

Confeccionadas em tecido veludo 100% poliéster, peso mínimo de 326 gr/m2, material ignifugado conforme norma internacional 

de segurança para teatros e estúdios, classe M1, cor preto fosco, com ilhoses metálicos em seu barrado superior duplo, amarradas 

nas varas cênicas, através de cadarços tipo rabo de gato.As Bambolinas não serão plissadas, podendo ser localizadas em diferentes 

posições, ou mesmo serem retiradas, a depender do mapa de palco de cada espetáculo. 

6.5. ROTUNDA 

 

Largura 12.000 mm 

Altura 3.500 mm 

Quantidade  01 und 

Confeccionada em tecido veludo 100% poliéster, peso mínimo de 326 gr/m2, material ignifugado, conforme norma internacional 

de segurança para teatros e estúdios, classe M1, cor preto fosco, com ilhoses metálicos no seu barrado superior duplo, amarrados 

na vara cênica através de cadarços tipo rabo de gato e barrado inferior duplo para colocação de pesos (caso necessário). A 

Rotunda não será plissada. 

6.6. Torre Estaca de Iluminação (Q=06 und)  

Serão confeccionadas 06 (SEIS) Torres Escada de Iluminação, em estrutura metálica, conforme detalhe em planta. 

6.7 – CORTINAS SALAS DE PALCO 

 

Considerando que as Salas localizadas no Palco (Camarins, Sala Técnica e Sanitário) têm acesso direto pelas Coxias, foram 

projetadas Cortinas individuais, nos seus interiores, a fim de dificultar vazamentos de luz para a área de cena, durante as 

apresentações.  

 

Largura 1.500 mm 

Altura 3.130 mm 

Quantidade  04 und 

 

Confeccionadas em tecido veludo 100% poliéster, peso mínimo de 326 gr/m2, material ignifugado conforme normas 

internacionais de segurança para teatros e estúdios, classe M1, cor preto fosco, com ilhoses metálicos em seu barrado superior 
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duplo, amarradas nas varas indicadas em projeto, através de cadarços tipo rabo de gato. Essas Cortinas não serão plissadas. As 

varas onde serão fixadas as Cortinas serão em tubos SCH 40, diâmetro 1 1/2”, com costura e fixadas nas estruturas auxiliares do 

forro, através de cabo de aço de 3/16”. Esses tubos serão também soldados, em uma das extremidades, em chapas de 1/4", 

medindo 150 mm x 150 mm que, por sua vez serão chumbadas, através de 04 chumbadores tipo parabolt de 5/8", em travesseiros 

de concreto, a serem executados nas paredes laterais das Salas. 

6.8. ILUMINAÇÃO CÊNICA 

Na área do palco existirá uma Sala Técnica, onde serão instalados o dimmer e o amplificador seguidor de tensão (Buffer), 

encurtando assim as distância dos cabos de iluminação cênica e dos circuitos diretos, o que reduz o custo. Caso contrário, o 

dimmer e o amplificador teriam que ser instalados na Cabine de Som e Luz, distante do palco, aumentando a quantidade dos cabos 

e dificultando o acesso rápido dos técnicos, durante apresentações artísticas. 

O Projeto de Iluminação Cênica foi concebido com dois sistemas: 

1 - Circuitos Dimerizados, com utilização de equipamentos de iluminação cênica tradicionais para Teatro (projetores e dimmers). 

2 – Circuito Direto, com utilização de equipamentos de iluminação cênica mais modernos para Teatros e de baixo consumo de 

energia (projetores LED, Caixas de Distribuição de Tráfego DMX (Breakout Box) e Amplificador Seguidor de Tensão (Buffer).   

Todos os projetores, alimentados pelos Circuitos Diretos - LED ou circuitos dimerizados, serão móveis e fixados individualmente, 

podendo ser posicionados em qualquer uma das varas, conforme plano de iluminação cênica de cada espetáculo. 

Todos os cabos, tanto os PP tripolar de 2,5 mm2, como os de Sinal DMX, deverão ser apoiados em eletrocalhas perfuradas de aço 

galvanizado, com tampa superior. 

Todos os projetores dimerizados serão conectados diretamente nas tomadas com borne 2P+T 20A pretas, de embutir, que estarão 

instaladas nas laterais das eletrocalhas, cuja fixação deverá ser bastante firme, considerando que os encaixes dos conectores dos 

projetores são frequentes. As tomadas estarão interligadas, através de cabos PP tripolar de 2,5 mm2, com revestimento antichama, 

apoiados sobre eletrocalhas, diretamente e individualmente ao dimmer, que estará instalado em Rack, localizado na Sala Técnica. 

O dimmer, será energizado através de disjuntor, instalado em Quadro de Distribuição Elétrica 01, a ser projetado por Engenheiro 

Eletricista, localizado na Sala Técnica.    Do dimmer sairá um Cabo de Sinal DMX indo até a Mesa de Comando de Luz, 

localizada na Cabine de Comando. Todos os conectores dos projetores serão do tipo plugs 2P+T 20A preto. Deverão existir 

extensões elétricas, confeccionadas em cabos PP tripolar de 2,5 mm2, com revestimento antichama tendo em uma das 

extremidades plugs 2P+T 20A preto e na outra, acoplamento 2P+T 20A preto, a fim de possibilitar a instalação dos projetores em 

diferentes varas.  

Todos os projetores LED serão energizados através de tomadas com borne 2P+T 20A pretas, de embutir, que estarão instaladas 

nas laterais das eletrocalhas, cuja fixação deverá ser bastante firme, considerando que os encaixes dos conectores dos projetores 

são frequentes. As tomadas estarão interligadas em paralelo, conforme projeto, através de cabos de 4 mm, sendo 01 conjunto de 

tomadas por cada eletrocalha, indo individualmente até o Quadro de Distribuição Elétrica 02, a ser projetado por Engenheiro 

Eletricista, localizado na Sala Técnica. Ligando os projetores LED, existirão cabos DMX, ligando um projetor a outro e indo até 

as Caixas de Distribuição de Tráfego DMX (Breakout Box). Existirá uma Caixa de Distribuição de Tráfego DMX (Breakout Box) 

na eletrocalha 01, outra na eletrocalha 02, outra na eletrocalha 03 e outra na eletrocalha 04. De cada Caixa de Distribuição de 

Tráfego DMX (Breakout Box) sairá um cabo DMX, indo até o Amplificador Seguidor de Tensão (Buffer), que será instalado no 

mesmo Rack de dimmers, localizado na Sala Técnica. O Amplificador Seguidor de Tensão (Buffer) será energizado através de 
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tomada, localizada na Sala Técnica. Deverá existir cabo DMX de vários tamanhos, tendo em uma das extremidades plugs conectar 

Xir Canon Macho e na outra extremidade Fêmea, a fim de possibilitar a instalação dos projetores de LED em diferentes varas. 

As extensões do sistema Dimerizado deverão ser formadas por cabos 3x2,5mm2, com revestimento antichama, tendo em uma das 

extremidades plugs 2P+T 20A pretas e na outra, acoplamento 2P+T 20A preto, obedecendo ao seguinte quantitativo: 

5m   10 unidades 

10m 10 unidades 

15m 05 unidades 

20m 05 unidades 

Os Cabos de sinal DMX, tendo em uma das extremidades plugs conectar Xir Canon Macho e na outra extremidade Fêmea, que 

ligam os projetores de LED, deverão obedecer ao seguinte quantitativo: 

01m  10 unidades 

03m                 10 unidades 

05m 10 unidades 

10m 10 unidades 
 

Na Sala Técnica estarão instalados os seguintes equipamentos: 

Bandeja superior contendo28 furos por onde passarão os 24 cabos 2P+T 20A, a fim de disciplinar o seu uso. Para tanto terão que 

ser numerados com anilhas plásticas, obedecendo à mesma numeração das tomadas das eletrocalhas e tomadas do palco. 

Rack padrão 19", com 02 gavetas (01 para dimmer e 01 para o amplificador). 

Dimmerbox, com doze canais cada para ligação dos cabos das tomadas das varas e tomadas de palco. 

Quadro Elétrico de Alimentação 01, para energizar o dimmer, devendo existir um disjuntor geral e um para o dimmer.  

Amplificador Seguidor de Tensão (Buffer), utilizado para acoplar impedâncias e fornecer ganhos de corrente. 

Quadro Elétrico de Alimentação 02, para energizar os Circuitos Diretos e conjunto de tomadas (02 em 220 V e em 110 V), para 

alimentação do Amplificador Seguidor de Tensão (Buffer) e outros equipamentos de uso nos espetáculos.  

Serão utilizados 02 cabos DMX, um interligando a mesa de comando com o dimmer e outro interligando a mesa de comando com 

o amplificador. A mesa de comando será instalada na Cabine de Comando, o dimmer e o amplificador na Sala Técnica. 

6.8.1  ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

 Iluminação Cênica 

 

6.8.1.1. Projetor Elipsoidal Zoom, em alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado, com refletor facetado dicroico e tubo 

com lentes intercambiáveis, tubo de lente rotativo, conjunto de facas em aço inoxidável. 

Quantidade com angulo de 25 a 50 graus                      04 unidades 
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Potencia 750 watts 

Acessórios – Ganchos, Cabo de Segurança, Iris, Porta Gobo 08unidades/acessório 

Lâmpada HPL 750 W 08 unidades 

6.8.1.2. Refletor PAR LED RGBW 5 W, display com 08 canais DMX (12 Leds vermelho 5W + 18 Leds verde 5W + 18 Leds azul 

5W + 06 Leds branco 5W)  

Quantidade 24 unidades 

6.8.1.3. Projetores P.A.R. – 750 W Source Four (Parabolic Alluminium Reflector), com corpo em chapa de alumínio injetado, cor 

preta, com lentes intercambiáveis (04 focos diferentes – “Very Narrow”, “Narrow”, “Médium”, “Wide”).  

 

Quantidade                 08 unidades 

Potência  750 watts 

Acessórios - Ganchos, Cabo de Segurança, Porta Filtro  24 unidades/acessório 

Lâmpada HPL 750 W 16 unidades 

 

6.8.1.4. Dimmerbox digital, com 12 canais, profissional, de 10 A cada, 2.200W/canal em 220V, sinal digital protocolo 

DMX512/digital, ventilação forçada através de ventoinha, teclado do painel frontal, visualização das opções de menu através de 

display de cristal líquido, programação e gravação de software através de microprocessador que permite a operação e 

configuração de cenas, chasses, testes, padrão rack 19 polegadas, traseira com borne.  

Quantidade 01unidade 

6.8.1.5. Console de mesa de controle de iluminação, 48 canais de dimmers separados, mínimo de 1.024 saídas, 288 memórias 

mínimas, 24 potenciômetros físicos mínimos, controle remoto de entrada e de saída.  

Quantidade 01 unidade 

6.8.1.6. Filtro de cores variadas (gelatinas).  

Quantidade 30 folhas - cor a definir 

6.8.1.7. Armário (“rack”) padrão 19”, 600 mm, com quatro rodas e 04 unidades de rack, com prateleiras móveis, com trilho 

deslizante, sem porta e vazada para permitir ventilação constante, para instalação odimmer e do Amplificador Seguidor de Tensão 

(Buffer). 

Quantidade  01 unidade 

 

6.9. SOM 

 

Considerando que o Centro Cultural Boca da Brasa Cajazeiras dispõe de instalações de médio porte, o projeto de Sonorização foi 

concebido com a finalidade de facilitar a operacionalidade dos equipamentos, de fácil manutenção e baixo custo. 

 

Na Cabine de Comando deverá existir 01 Rack 19” 5U, onde serão instalados os seguintes equipamentos: Mesa de Som; Régua 

19”/Distribuidor de energia com 08 tomadas e o CD play/Media Player. 

 

Ao lado do rack da Cabine de Comando, deverá ser instalada uma caixa 4x4, de sobrepor, fixada na parede, contendo 2 conectores 

RJ45 CAT 5e fêmea. 

 

A Mesa de Som será conectada nesta caixa 4x4, através de 02 patch cords UTP CAT 5e de 2 metros cada. 
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Entre a Cabine de Comando e a Sala Técnica de Palco, deverão ser lançados02 cabos UTP CAT 5e, com 35,00 metros 

cada,através de eletrocalhas fixadas na parede da Cabine de Comando, na parede da Sala Técnica de Palco, como também sobre o 

forro. 

Na Sala Técnica de Palco deverá existir 01 Rack 19” 5U, onde serão instalados os seguintes equipamentos: Régua 

19”/Distribuidor de energia com 08 tomadas, Caixa de Palco (Stage Box) e o Sistema de Microfone sem Fio. 

 

Ao lado do Rack de Palco deverá ser instalado uma caixa 4x4de sobrepor, fixada na parede, contendo 2 conectores RJ45 CAT 5e 

fêmea para receber os 2 cabos UTP CAT 5e, com 35,00 metros originados da Cabine de Comando. 

 

A Caixa de Palco (Stage Box) será conectada na caixa 4x4, através de 02 patch cords UTP CAT 5e de 2 metros cada. 

 

A partir do Rack de Palco, sairão os cabos de sinalpara as caixas acústicas Line Array, através de eletrocalhas, fixadas na parede e 

nas estruturas auxiliares do teto do Palco. Saindodeste Rack,existirá também o cabo de sinal, através de eletrocalhas fixadas na 

parede e sob o piso do palco, interligando a Caixa de Palco (Stage Box) ao Subwoofer. O Subwoofer deverá ser instalado sob o 

piso do palco, centralizado na parte frontal. 

 

Os 04 cabos dos microfones e os 04 cabos de instrumentos, devem sair do Rack do Palco, através de eletrocalha a ser instalada na 

parede do fundo do palco, indo até a caixa 4x4e seguindo solto sobre o palco. Quando em uso, esses cabos irão até os pedestais, 

onde ficarão instalados os 04 microfones de mão, como também irão aos locais dos instrumentos. 

 

Todos os 04 cabos dos microfones,os cabos de sinal para as caixas Line Array e subwoofer devem possuir conectores XLR macho 

em uma ponta e fêmea na outra. 

 

Todos os 04 cabos dos instrumentos, devem possuir conectores XLR macho nas duas pontas. 

 

A conexão dos instrumentos deverá ser feita através de cabo com conectores TR(P10) conectados diretamente na Caixa de Palco 

(Stage Box), localizado no Rack de Palco. 

 

Deverá existir extensões, formadas por cabos 3x2,5mm2, com revestimento antichama, tendo em uma das extremidades plugs 

2P+T 10A pretas e na outra, acoplamento 2P+T 10A preto, obedecendo ao seguinte quantitativo:  

10m   10 unidades 

Deverá ser previsto no Projeto Elétrico as seguintes alimentações de força, através de tomada NBR-14136, 3 polos, 10A, Tensão 

de operação de 100V a 240V, 50Hz ou 60Hz:  

 Uma na parede na Cabine de Comando, ao lado do Rack; 

 Duas no forro, acima da localização das caixas acústicas Line Array; 

 Uma na sala Técnica de Palco, ao lado do Rack; 

Quatro, na parede do fundo do Palco, para interligação com Instrumentos/Equipamentos; 

 Uma sob o palco, na localização determinada para o Subwoofer 

 

6.9.1  ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

 Sonorização 

 

6.9.1.10. Caixa acústica Line Array ativa, 350 wrms. Tensão de operação de 100V a 240V, 50Hz ou 60Hz. 

Quantidade                  04 unidades 

6.9.1.11. Subwoofer ativo, 15”, 700 wrms. Tensão de operação de 100V a 240V, 50Hz ou 60Hz. 

Quantidade                  01 unidade 

 

6.9.1.12. Mesa de Som - Misturador digital, padrão rack 19”, 16 entradas, pré-amplificadas, 14 saídas configuráveis, protocolo de 

comunicação AES50 
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Quantidade                  01 unidade 

6.9.1.13. Caixa de Palco(Stage box) para mixer digital, com protocolo de comunicação AES50, com 08 entradas pré-amplificadas 

tipo XLR com opção para TRS e 08 saídas 

Quantidade                  01 unidade 

6.9.1.14. Microfone de mão, com cápsula dinâmica, padrão polar cardioide, com fio. 

Quantidade                  04 unidades 

6.9.1.15. Sistema de Microfone sem Fio, com áudio digital de 24-bits, encriptação, transmissão digital, banda de operação de 

64MHz, bastão com cápsula dinâmica, padrão polar cardioide e saída balanceada, padrão XLR 

Quantidade                  01 unidade 

6.9.1.16. Rack de parede 19”para telecomunicação com 5U (unidades)de altura 

Quantidade                  02 unidades 

6..9.1.17. Pedestais para Microfones. 

Quantidade                  04 unidades 

6.9.1.18. Cabo de Microfone, com 20 metros, balanceado, com conectores XLR. Macho e fêmea. Fabricado com liga de cobre 

OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG 

Quantidade                  08 unidades 

6.9.1.19. Cabo para instrumentos musicais, com 20 metros,fabricado com liga de cobre OFHC (Isenta de Oxigênio) e bitola de 

0,75mm²/18AWG (G75) com conectores TR(P10) macho, nas duas pontas. 

Quantidade                  08 unidades 

6.9.1.20. Cabo de Sinal para o Line Array, com 25 metros, balanceado, com conectores XLR. Fabricado com liga de cobre OFHC 

(Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG 

Quantidade                  02 unidades 

6.9.1.21. Cabo de Sinal para o Subwoofer, com 15 metros, balanceado, com conectores XLR. Fabricado com liga de cobre OFHC 

(Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG 

Quantidade                  01 unidade 

6.9.1.22. CD Play/Media Player com entrada para SD Card e USB. 

Quantidade                  01 unidade 

 

6.9.1.23. Extensão de força de 10 metros,formadas por cabos 3x2,5mm2, com revestimento antichama, e tomadas NBR-14136, 3 

polos, 10A. Tensão de operação de 100V a 240V, 50Hz ou 60Hz. 

Quantidade                  10 unidades 
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6.9.1.24. Cabo UTP CAT 5e 

Quantidade 70 metros 

6.9.1.25. Conector de parede fêmea RJ45 CAT 5e 

Quantidade                  04 unidades 

6.9.1.26. Patch Cord 2,00 metros CAT 5e, com trava padrão “Punch Down” 

Quantidade                  04 unidades 

6.9.1.27.Régua 19”/Distribuidor de energia padrão rack , com 1 unidade de altura, entrada na traseira /saídas frontais, 08 tomadas 

de saída NBR-14136, 3 polos, 10A. Tensão de operação de 100V a 240V, 50Hz ou 60Hz. 

Quantidade                  02 unidades 

 

7. METODOLOGIA DO TRABALHO 

7.1. Controle de Qualidade 

A execução dos serviços descritos neste Termo de Referencia deverá obedecer aos critérios e normas preconizadas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Para a confecção das vestimentas deverá ser apresentado os certificados das gramaturas dos tecidos, obedecendo as Especificações 

contidas no item 6.2 – Cortina Nobre; 6.3 – Pernas; 6.4 – Bambolinas e 6.5 - Rotunda, como também o certificado da ignifugação 

das mesmas. 

O Fornecimento, Instalação e Teste dos Equipamentos constantes deste Termo de Referencia deverão obedecer aos critérios e 

normas preconizadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

7.2. Segurança 

Todas as pessoas que trabalharem nas obras deverão utilizar os EPI’s, compatíveis com as atividades dos serviços. 

7.3 Transporte 

Todos os materiais transportados dentro das dependências do Centro Cultural Boca de Brasa Cajazeiras, não poderá danificar as 

instalações, sob pena da Empresa executora das obras, se responsabilizarem pelos devidos reparos. 

7.4. Limpeza 

A limpeza do local das obras deverá ser diária no final do expediente; 

8. GARANTIAS 

A Proponente garantirá e assegurará à Contratante que os serviços serão executados com o emprego de equipamentos em 

condições excelentes de uso, coma melhor técnica, aplicada por profissionais especializados e com emprego de materiais da mais 

alta qualidade, de acordo com as especificações e de modo a atingir o padrão de acabamento e qualidade exigidos pela 

Contratante; 
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A Proponente responderá pelos serviços em geral e pelos trabalhos executados por si mesmo e por seus eventuais colaboradores, e 

se obrigará, a reparar e a refazer, conforme o caso e às suas expensas, qualquer dos serviços que apresentar imperfeições e/ou que 

não estiver de acordo com as instruções e especificações fornecidas, incluindo-se também neste item os danos causados às 

construções existentes nos locais de execução dos serviços; 

Todos os equipamentos deverão ser acompanhados dos respectivos Termos de Garantia.  

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Fornecer mão-de-obra especializada, necessária e suficiente para assegurar a eficácia da execução dos trabalhos; 

Fornecimento de escadas e andaimes para execução dos trabalhos; 

Fornecer refeições, bem como transporte ás pessoas que trabalhem na obra; 

Fornecer o transporte para os materiais empregados, bem como para a retirada de entulhos; 

Fornecer todo material de consumo para realização dos trabalhos; 

Fornecer todo equipamento/ferramental para execução dos trabalhos; 

A contratada deverá seguir rigorosamente as normas de segurança do trabalho, como também fornecer todos os EP’s necessários 

às pessoas que trabalhem na obra; 

Todas as despesas referentes a transporte, alimentação, impostos, taxas, seguros, etc..., são de responsabilidade da contratada; 

Substituir o profissional, a pedido da Fiscalização, caso não esteja se portando adequadamente tanto pessoal quanto 

profissionalmente; 

Retirar e substituir todos os equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas que forem julgados inadequados pela fiscalização, 

inclusive os que estiverem em desacordo com as normas de segurança; 

A contratada deverá coordenar seus serviços com os responsáveis da Fiscalização e com outros empreiteiros, eventualmente 

trabalhando na mesma área, de modo a não prejudicar e nem permitir qualquer ato que possa prejudicar ou interferir com a 

execução dos trabalhos, possibilitando o bom andamento dos serviços; 

Manter “Diário de Obras” que será comentado e visado pela fiscalização; 

Possuir encarregado com conhecimento técnico adequado para coordenar os serviços e ser responsável perante a fiscalização; 

Manter os locais sempre limpo, isolado e sinalizado evitando atos insegurosdas pessoas que trabalhem na obra; 

Deverá a contratada efetuar um seguro de responsabilidade civil dos serviços. 

10. VISITA AO LOCAL 

A Proponente poderá visitar o local dos serviços, para que possa tomar conhecimento e avaliar corretamente as condições atuais 

do trabalho e fornecer ATESTADO DE VISITA que fará parte integrante da proposta. 

Caso a proponente deseje , ela  poderá apresentar declaração de ausência de visita ,  devido a lhe ser facultativo vistoriar o local 

onde será executado o objeto da licitação,. Desta forma, não poderá posteriormente alegar desconhecimento algum para pleitear 



 
Prefeitura Municipal do Salvador                                                                                                    PMS            
Secretaria Municipal de Ordem Pública                                                                                         SEMOP     
Comissão Setorial de Licitação                                                                                                       COSEL 

                                                                                                                PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2019 - SEMOP  21 

inclusão de custo de adaptações ou quaisquer outras providências necessárias à perfeita execução dos serviços, nem deixar de 

cumprir todos os itens do Edital e Cláusulas Contratuais. 

11. DO VALOR ( R$ ) 

O valor máximo que a SEMOP se dispõe a pagar é R$ R$ 819.213,70 ( Oitocentos e dezenove mil duzentos e treze reais e setenta 

centavos ) 

12. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

Deverá ser de no mínimo 60 dias contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes da licitação. 

APENDICE A -  PLANILHA RESUMO PREÇO MÉDIO 

APENDICE B -  PROPOSTAS 

APENDICE C – PEÇAS GRAFICAS E ESPECIFICAÇÕES 

APÊNDICE  D DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO  

APÊNDICE  E DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISTORIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO   APÊNDICE   
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APENDICE A -  PLANILHA RESUMO PREÇO MÉDIO 
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APENDICE B -  PROPOSTAS 
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APENDICE C – PEÇAS GRAFICAS 
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APÊNDICE  D DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO  
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PREGÃO ELETRÔNICO – SEMOP Nº 037/2019. 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

DADOS DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL / NOME 

 
C. N. P. J. / C.P.F. 

 

ENDEREÇO DA CONTRATADA 

 

E-MAIL 

 
TELEFONE N.º 

(    )  
FAX N.º 

(    )  

NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINARÁ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL: 

 

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de instalação de 

estruturas cênicas,,iluminação cênica e sonorização com fornecimento, instalação e teste de equipamentos no Centro Cultural – Boca 

de Brasa Cajazeiras , localizado na Av. Engº Raymundo Carlos Nery , Cajazeiras X, Salvador-BA ,conforme especificações contidas 

nos Anexos do Edital, sob o regime de menor preço unitário. 

Itens DESCRIÇÃO  

Unidade 

 PREÇO TOTAL 

R$ 

  

 

01 

VESTIMENTA  

Un 

    

02 VARAS CÊNICAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS Un     

03 ILUMINAÇÃO CÊNICA- EQUIPAMENTOS, 

INSTALAÇÃO E TESTES 

U n     

04 SOM – EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

TESTES 

Un     

PREÇO GLOBAL R$ -  

 

 

Declaramos ter conhecimento: 

1. De que nos preços ofertados estão inclusos todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos, emolumentos, encargos, 

contribuições fiscais e parafiscais, bem como todos os custos que venham a incidir sobre o objeto licitado;   

2. Que aceitamos todas as condições deste Edital; 

 

Prazo de pagamento: de até 30 (trinta) dias. 

Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de apresentação. 

Prazo de entrega: 15(quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. 

Salvador, ............ de ......................... de 2019. 

______________________________________ 

Nome do Representante Legal da Licitante 

C.P.F 

 

 

 

 



 
Prefeitura Municipal do Salvador                                                                                                    PMS            
Secretaria Municipal de Ordem Pública                                                                                         SEMOP     
Comissão Setorial de Licitação                                                                                                       COSEL 

                                                                                                                PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2019 - SEMOP  27 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
 
A SEMOP – Secretaria Municipal de Ordem Pública , Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxx, 
neste ato representada pelo senhor Secretário, ............., brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, 
portador do CPF/MF nº ---------- e a empresa --------, firma estabelecida na rua ------------- , inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº , neste ato representada pelo seu --------, residente e domiciliado --------, portador do CPF/MF nº ---------, doravante, 
denominados, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 
 
O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual, com vistas à execução 
dos serviços definidos e especificados na Cláusula Quarta – Do Objeto, sendo que sua lavratura foi, regularmente, 
autorizada em despacho datado de -------, do Secretário, exarado no processo administrativo nº 5159/2019. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico, nos termos e condições do Edital de 
Licitação nº 037/2019, cujo resultado foi homologado em ........, pelo Secretário e, publicado no DOM-pág. ....... , 
conforme consta do Procedimento Administrativo retro mencionado, submetendo-se as partes às disposições 
constantes na Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.484/92, 
no que couber e Lei Municipal nº 8421/2013, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às determinações da 
SEMOP. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO 
 
A contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de instalação de estruturas cênicas, iluminação 
cênica e sonorização com fornecimento, instalação e teste de equipamentos no Centro Cultural – Boca de Brasa 
Cajazeiras , localizado na Av. Engº Raymundo Carlos Nery , Cajazeiras X, Salvador-BA ,conforme especificações 
contidas nos Anexos do Edital, sob o regime de menor preço unitário. 
 
Parágrafo Único: Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de 

quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderão ocorrer, salvo quando e segundo 

a forma e às condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
 
Dá-se ao presente o valor global de R$ --- (---), resultante da multiplicação das quantidades de serviços constante da 
planilha orçamentária pelos preços unitários, propostos pela Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 
A contratação terá prazo de vigência de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogada, conforme prevê o artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

§ 1º: O prazo aqui referido poderá ser prorrogado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações. 
§ 2º: Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo superior a 15 
(quinze) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes, excluídas 
quaisquer indenizações. 
§ 3º: Os serviços executados serão recebidos pela SEMOP, em conformidade com as disposições constantes na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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Parágrafo Único: Encontram-se inclusos no valor supra, todos os custos necessários à prestação dos serviços 
contratados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO EMPENHO E DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da Secretaria 
Municipal de Ordem pública, na classificação orçamentária: Unidade Orçamentária: 45002, Subação 111600, 
Elemento de Despesa 33.90.39 Fonte de Recurso 0.1.00.000000 (Tesouro). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada da respectiva fatura, em 03 

(três) vias, correspondente aos serviços efetivamente realizados em cada etapa, conforme o subitem anterior e 

ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia útil posterior à data de sua aprovação pela Fiscalização, e de acordo com os 

procedimentos da Secretaria, exigida a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente 

recolhida, antes do primeiro pagamento. 

8.2 O pagamento a que se refere o subitem 8.1, fica subordinado também à comprovação dos incisos listados abaixo, 
com base no art. 1º do Decreto Municipal Nº 15.549 de 11 de março de 2005: 
 
     I - o recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  
     II - o recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
        III - a entrega dos vales transporte; 
        IV - a entrega dos vales refeição; 

     V – o pagamento do salário, em conformidade com o art. 1 do Decreto Municipal nº 15.549 de 11 de    
março de 2005.  
 
8.3 No pagamento reter-se- à o valor correspondente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos  serviços contidos na 
nota fiscal ou fatura de acordo com o art. 30 da lei. 8.212/91, Portaria MPAS n. 3.464/2001 e Instrução Normativa 
INSS/DC n. 069/02. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9. 1  a)Cumprir as exigências do Termo de Referência; 

 
b)Realizar o serviço dentro do prazo constante no Termo de Referência; 

 
c)Responder pelas despesas relativas a material, funcionários, acidentes de trabalho, seguros, taxas, 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, transportes, fretes, equipamentos e 
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados; 
 
d)Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou do seu representante na execução do 
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
 
e)Atender prontamente às solicitações da CONTRATANTE, referente à prestação de informações ou outras 
demandas administrativas quando solicitadas; 

 
f)Comunicar de imediato à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer irregularidade observada em virtude 
da prestação do fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução, apresentando 
razões justificadoras, que serão apreciadas pela CONTRATANTE; 
 
g)A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade dos serviços 
prestados, no todo ou em parte, para outra entidade, sem prévia e expressa anuência desta;  
 
h)Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;  
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i) A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, com estrita 
observância à qualidade do material químico utilizado;  
 
n)Emitir nota fiscal/fatura mensalmente relativo à execução dos serviços PRESTADOS; 
 
y) Além das obrigações previstas neste termo, aplica-se à CONTRATADA às deliberações previstas na 
legislação pertinente em vigor.  

 
Parágrafo Único: O não cumprimento das obrigações descritas nesta cláusula, por qualquer razão, autorizará a 
Contratante a rescindir, unilateralmente, o presente contrato, sujeitando, a contratada, á indenização por perdas e 
danos, tendo em vista o caráter de essencialidade do serviço objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a)  Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste instrumento;  
 
b) Solicitar a execução de serviços através de documento próprio, expedido pelo servidor designado para 

acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste instrumento; 
 
c) O fiscal dos serviços contratados deverá registrar em livro próprio todas as ocorrências com os serviços 

realizados, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou falhas observadas;  
 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições da contratação;  
 
e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

execução dos serviços contratados para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) Proponente(s) ou 

Contratada com relação ao objeto deste Termo;  
 
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com as especificações 

técnicas anteriormente apresentadas;  
 

h) Notificar, por escrito, a Contratada sobre a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo 
o contraditório e a ampla defesa;  

 
i) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;  
 
j) Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada;  
 
k) Além das obrigações estipuladas nos itens acima, são obrigações da CONTRATANTE todas aquelas 

elencadas na legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
11.1 - A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento 
de mão-de-obra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados ou ainda por quaisquer prejuízos 
que sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
11.2 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que 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. 
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11.3 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 
cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SEMOP 
 
Constituem direitos e prerrogativas da SEMOP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos arts. 58, 59, e 
77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, obrigando-se a 
apresentar os produtos de acordo com o TR. O Prazo de Execução dos serviços poderá ser modificado mediante 
aprovação da Fiscalização, desde que não implique na alteração de vigência contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
14.1 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará à contratada a 
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no 
caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço ou 
prestar a caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não 
realizado; 
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao 
trigésimo. 

 
14.2 A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
demais sanções previstas em lei. 
 
14.3 A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, 
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida - além da perda desta, a 
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 
multa porventura imposta. 
 
14.4 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
14.5 As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal no. 8.666 de 1993 
aplicam-se ao presente edital e contratos dele oriundos. 
 

§ 1º: Em se tratando da penalidade de multa, esta deverá ser recolhida no setor da Tesouraria da 
CONTRATANTE. 
 
§ 2º: As penalidades aludidas nesta cláusula, não prejudicam a responsabilidade civil e criminal da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 
15.1 - Os serviços contratados serão executados, sob o regime de empreitada por menor preço, observados as 
seguintes condições: 
 

a) O contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário, cujo gestor administrativo, 
operacional e financeiro é a Subsecretaria da CONTRATANTE; 
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b) O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será exercido pela Subsecretaria, 
representada pelo seu titular, na forma do item acima e nos seguintes termos: 

 
b1) O agente administrativo transmitirá suas anotações às autoridades competentes, às quais competirá 
adotar as providências adequadas. Se a providência for urgente, a autoridade competente deverá ser 
imediatamente alertada. 

 
15.2 - A fiscalização dos serviços contratados será exercida mensalmente, por preposto da CONTRATADA; 
 
15.3 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
 
15.4 - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no 
cumprimento dos seus encargos. 
 
15.5 - Todos os contatos formais da CONTRATANTE e vice-versa, far-se-ão por escrito, através de carta ou ofício. 
Contatos não formais não serão considerados na solução das pendências contratuais. 
 
15.6 - Motivando providências escritas: 
 

a) Determinar a prioridade de serviços e o controle das condições de trabalho e solucionar quaisquer casos 
concernentes a esses mesmos assuntos. 
b) Sustar, desde que lhe venha ao conhecimento, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 
com o especificado neste Contrato e seus anexos ou que atente contra a segurança de pessoal ou bens da 
CONTRATANTE e/ou terceiros. 
c) As suspensões de serviços aqui referidas não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades 
referentes a prazos e multas previstas neste Contrato. 
d) Recusar os serviços que não tenham sido prestados como estipulado neste Contrato e Anexos do edital. 
e) Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de profissional cuja habilitação e experiência profissional 
julgar inadequada para o exercício da função ou que execute serviço que repute de rendimento ou qualidade 
não satisfatório, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das Leis 
Trabalhistas e Previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que possa decorrer de tal fato. 
f) Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da CONTRATANTE. 
g) Registrar as irregularidades ou falhas encontradas na execução dos serviços, anotando as observações que 
julgar necessárias, assinando em conjunto com o representante da CONTRATADA. 
h) Requerer à CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações 
trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, caso 
estas não acompanharem a fatura de serviços. 
i) Dirimir dúvidas apresentadas pela CONTRATADA referentes aos assuntos relacionados ao objeto do 
presente Contrato. 
j) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, distribuição e 
variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. 
k) Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, fixando-lhe o 
prazo para corrigi-los. 

 
15.7 - No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da CONTRATANTE, terá esta, além do direito 
de aplicação das sanções previstas neste Contrato, o de suspender a execução dos serviços e sustar o pagamento 
de quaisquer faturas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 - A SEMOP , atreves da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF),  fiscalizará a execução do objeto 
contratado não excluindo, nem reduzindo com isso, a responsabilidade da Contratada, sob quaisquer atos que, por 
acaso, cause danos a terceiros e que, sob nenhuma hipótese deverá implicar co-responsabilidade da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo: 
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I - Unilateralmente, pela Administração: 

a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado; 
b) Para modificação do valor decorrente do aumento ou diminuição dos quantitativos do objeto contratual, até o 
limite permitido por lei. 

 
II.  Por acordo, quando: 

a) Necessária a modificação do regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das condições 
originárias; 
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, mantido o valor 
inicial; 

 
Parágrafo único: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou 
supressões Efetuadas até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do Contrato, na forma da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
18.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em 
decorrências diretas ou indiretas do presente contrato, ou da execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 
 
18.2 - O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte pagadora 
(Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na 
ocasião do pagamento da fatura. 
 
18.3 - Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 
 
18.4 - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os 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. 
 
18.5 - 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 NONA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
É, terminantemente, proibida a cessão total ou parcial deste Contrato e de seus créditos, sem que para isso a 
SEMOP dê, expressamente, sua anuência. A inobservância da proibição trará ao Contrato, de pleno direito, a 
rescisão. 
 
Parágrafo Único: Não será admitido, sob nenhuma hipótese, a cessão total do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
20.1 – Não será permitida subcontratação dos serviços objeto do presente contrato, podendo, eventualmente, esta 
ser admitida para serviços especializados, identificados e quantificados, desde que devidamente justificada e 
comprovada a sua necessidade, a critério exclusivo da  CONTRATANTE, bem como a comprovação da qualificação 
do eventual subcontratado, mantida em qualquer hipótese, a plena e integral responsabilidade do CONTRATADO.    
 
20.2 – A eventual subcontratação depende da prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão 
contratual com as incidências daí recorrentes recaindo sobre o CONTRATADO.    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
21.1 - Dar-se-á a rescisão deste Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e/ou 
quando a CONTRATADA: 
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a) Requerer falência; 
b) Transferir a outrem, parte da execução do objeto do contrato, sem a prévia autorização, por escrito, da 
CONTRATANTE; 
c) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após advertência por escrito; 
d) Suspender os serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, sem justificação e/ou prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

 
Parágrafo Único: O presente Contrato poderá ser revisto a qualquer época e rescindido, unilateralmente, a qualquer 
tempo, sem ônus para a Contratante. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
A vigência terá inicio quando da data de assinatura do Contrato e se extinguirá pelo decurso do seu prazo, previsto 
na cláusula sexta, quando deverá ser celebrado o Termo de Quitação e Encerramento, onde as partes darão mútua e 
plena quitação de todos os direitos e deveres nele previstos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA FORÇA MAIOR 
 
Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedida de cumprir, total ou parcialmente 
as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente a fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando por 
escrito. Nesta hipótese, o Contrato será interrompido enquanto perdurarem as causas e prolongando-se estas por 
mais de quinze dias, qualquer das partes poderá propor o distrato, ficando a CONTRATANTE obrigada ao 
pagamento da importância correspondente ao valor do serviço já executado. 
 
Parágrafo único: A CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrentes de força 
maior. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA EFICÁCIA 
O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1 - Não se constituirá NOVAÇÃO o não exercício de qualquer direito previsto neste Contrato ou na Lei por parte 
da SEMOP. Permanecendo válidas e imutáveis todas as cláusulas e condições nele previstas e aceitas pelas partes 
contratados. 
 
25.2 - Integram o presente Contrato, independente de transcrição: Proposta da Contratada, Edital de Licitação,sob a 
modalidade de Pregão Eletrônico  nº 037/2019 e o Procedimento Administrativo nº 5159/2019. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO 
 
26.1 - As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como único competente para apreciar a dirimir as dúvidas 
e controvérsias porventura decorrentes da execução deste contrato, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
 
26.2 - E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para um 
mesmo fim e efeito. 
 
Salvador, _____ de _____________ de 2019 

 
________________________________   _________________________________ 
 Felipe Lucas de Lima e Silva    REPRESENTANTE LEGAL 
SECRETÁRIO SEMOP/PMS    EMPRESA 
CONTRATADA      CONTRATANTE  
 
TESTEMUNHAS: 

 
1 )___________________________ CPF N.º___________________________ 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

 

A (razão social da empresa), devidamente inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede na _________________, neste ato 

representada pelo Sr.(a) __________________________________, RG nº ___________, CPF nº ________________, pelo 

presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, nomeia e constitui seu representante o Sr. (a) 

______________________, portador da cédula de identidade RG nº __________ e CPF nº ___________________, a quem são 

conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão nº ___/__, instaurado pela Secretaria Municipal de Ordem 

Pública – SEMOP, em especial para firmar declarações e atas, apresentar e desistir da apresentação de lances verbais, negociar os 

valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima 

indicado. 

 

__________, ____ de ____________ de ______. 

                      (local e data) 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura do responsável pela outorga) 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A (nome da empresa)............................, CNPJ nº ................................, com sede à ....................... ....., declara, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, na modalidade Pregão, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, da ciência de cumprir plenamente os requisitos de 

habilitação, sob pena das sanções previstas no edital. 

 

 

 

Local e data 

Assinatura e nº do RG do declarante 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

 

ANEXO VI 

 

 

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

 

 

 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor 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. 

 

 

 

Salvador, ______ de _________________________ de _________ 

 

 

 

 

 

 

Licitante interessado 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO. 

 

 

 

 

 

Declaro sob as penalidades da Lei não existir nenhum fato impeditivo da Habilitação da minha empresa até a presente 

data. 

 

 

 

 

Salvador,.......de.............de.......... 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nome do Licitante 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

ANEXO VIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO  

 

 

        Declaro para o fim de cadastramento de conta bancária, que os dados Bancários para pagamento são os abaixo especificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:______/______/_____. 

 

 

 

 

___________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razão Social                 

CNPJ                 

Número do Banco                 

Número Agência 

(com dígito)                 

Endereço Agência                 

Número da Conta                 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 
ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

A empresa (nome), com sede  , em atendimento ao item 7.3 do Edital supramencionado, declara que vistoriou o local de 

realização do serviço, cientificando-se das características do serviço e das condições que possam interferir na execução do escopo licitado. 

 

Salvador, _____ de ____________ de _________ 

 

 

__________________________________   

Representante legal da licitante   

(nome/CPF) 

 

 

__________________________________ 

Representante da DSEP/SEMOP 

(nome/cargo) 
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PREGÃO ELETRONICO – SEMOP Nº 037/2019 

 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCA DA VISITA TÉCNICA 

 

 

 

A empresa  (nome), com sede  , em atendimento ao item 7.4 do Edital supramencionado, declara que possui os 

conhecimentos necessários sobre as características do serviço e das condições que possam interferir na execução do escopo licitado, 

suficientes para a elaboração de sua proposta, responsabilizando-se pela não realização de vistoria técnica. 

 

 

Salvador, _____ de ____________ de _________ 

 

 

__________________________________   

Representante legal da licitante   

(nome/CPF) 

 

 

__________________________________ 

Representante da DSEP/SEMOP 

(nome/cargo) 

 

 

 

 

 

 


