
 

 
  

 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL E ANEXOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021  

 
OBJETO:  contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços para exibições de filmes licenciados 

(sessões de cinema), utilizando a tecnologia de projeção 3D 

(três dimensões) e 360º (trezentos e sessenta graus) em 

cinema inflável, no Município de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, atendendo à solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021  

 

OBJETO: contratação de empresa especializada em prestação de serviços para exibições 

de filmes licenciados (sessões de cinema), utilizando a tecnologia de projeção 3D (três 

dimensões) e 360º (trezentos e sessenta graus) em cinema inflável, no Município de Luís 

Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação de 

acordo com as especificações constantes deste documento de acordo com as especificações 

constantes no ANEXO - I, deste edital.   

 
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 

- INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço unitário 

TIPO: Menor preço/lance global por lote. 

DATA DA SESSÃO: 23 de setembro de 2021.  

HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília).  

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, 

situada na Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
1.1. Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; 
1.2. Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominado 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 
1.3. Decreto Federal nº 3.555/2000 
1.4. Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 
Empresa de Pequeno porte. 
 

1 - PREÂMBULO 
 
1.1 A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes - BA, através do seu Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, por este edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 
8.666/93, e suas alterações, a ser realizada em sessão pública, conforme local, data e horário 
e locais supracitados.    
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1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da 
sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e 
hora, conforme publicações a serem realizadas no Diário Oficial do Município.   
 
2 - OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços para exibições de filmes licenciados (sessões de cinema), utilizando a 

tecnologia de projeção 3D (três dimensões) e 360º (trezentos e sessenta graus) em cinema 

inflável, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação, conforme quantitativos e especificações indicados no 

Anexo I deste edital. 

 

3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
3.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, 
após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as especificações 
ajustadas. 
 
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos 
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao 
processo de pagamento. 
 
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da programação financeira 
constada no ANEXO I - Termo de referência. 
 

4 – CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão 
pública. 
 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente 
estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, 
para todos os efeitos, pelo representado. 
 
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do 
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 
 
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a 
cópia autenticada do Contrato Social ou equivalente da empresa. 



 

 
  

 

4 
 

 

 
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para 
autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 
empresas. 
 
4.5. O representante legal que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará 
impedido de apresentar lances, não poderá se manifestar durante a Sessão e ficará 
impossibilitado de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
será aproveitada a sua proposta escrita (exceto quando da ausência da declaração citada no 
item 4.7, deste Edital). 
 
4.6. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no 
Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua 
Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 
 
4.7. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO 
do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes 
do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de 

Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal nº 
10.520/02. 

 
4.7.1 no caso da ausência da Declaração acima citada, a mesma poderá ser 
elaborada de próprio punho na sessão pública, pelo representante devidamente 
credenciado pela licitante. 

 
4.8. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o 
credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na 
Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, a comprovação de tal enquadramento, mediante 
a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Certidão Simplificada, emitida pela junta comercial da sede da licitante 
b) Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de 
retardatários, salvo na condição de ouvintes. 
 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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5.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que tenham ramo de atividade 
compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital. 
 
5.2. Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e 
empresa de pequeno porte, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores. 
 
5.3. Não poderão participar da presente licitação: 
 
5.3.1. Pessoas físicas; 
 
5.3.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio; 
 
5.3.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
 
5.3.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução 
ou liquidação;  
 
5.3.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido 
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
praticou. 
 
5.3.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou 
que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações 
assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas. 
 
5.3.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;  
 
5.3.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou 
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura. 
 
5.4. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação 
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis 
da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.  
 
5.4.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos 
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior 
com base em imperfeições, omissões ou falhas. 
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6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO 
devidamente ordenada e numerada serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e 
lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães  
Pregão Presencial: 066/2021 
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços para exibições de filmes licenciados (sessões de 
cinema), utilizando a tecnologia de projeção 3D (três 
dimensões) e 360º (trezentos e sessenta graus) em cinema 
inflável, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, 
atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação.  
Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
- ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

 
6.2. A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da 
Documentação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, postal ou 
similar. 
 
7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, 
e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos 
seguintes requisitos: 
 
7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante 
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexadas, quando couber), 
rubricadas em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante 
legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua 
portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua. 
 
7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal; 
 
7.1.3. Preço unitário e total de todos os itens, e valor total do lote cotado em algarismo e por 
extenso, sendo que caso haja divergência entre o valor unitário e o total será considerado o 
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valor unitário, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado o valor 
por extenso; 
 
7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas 
aos custos de prestação dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução 
completa do contrato; 
 
7.1.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
7.1.6. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o 
endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, 
para contato. 
 
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou 
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães/BA sem quaisquer ônus adicionais. 
  
7.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições 
deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.5. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e 
local estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
 
7.5. Considerando a apresentação de propostas com valores muito abaixo do estimado, 
ficará facultado ao Senhor Pregoeiro, a qualquer momento, a solicitação de apresentação da 
Planilha de composição de custos, contendo detalhadamente todos os custos envolvidos 
para execução total do objeto desta licitação.   
 
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas senhor Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais 
apresentadas pelos licitantes. 
 
7.7. A aceitação da proposta será feita por lote. 
 
7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 
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7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
 
7.8.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras; 
 
7.8.3. Apresentem cotação de opção de produto/serviço (proposta alternativa). 
 
7.8.4. Apresentar valores unitários e totais maiores do que os fixados no Termo de 
Referência ANEXO-I.  
 
7.8.5. Não apresentarem planilha de composição de custos.  
 
8 - JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por lote.  
 
8.2. Serão classificados para lance pelo Pregoeiro os licitantes que apresentarem proposta 
com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% 
(dez por cento) superior àquela de menor preço. 
 
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 
8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 
 
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
 
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 
 
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em 
conta o critério de menor preço por global, assim entendido o menor valor oferecido 
apresentado pelas licitantes presentes.  
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8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta válida. 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou 
ainda preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 
 
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará 
todos os licitantes para, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, apresentarem novas propostas 
escoimadas das causas de sua desclassificação. 
 
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios 
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 
 
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.16. Finalizada a fase de lances, para fins de verificar a exequibilidade dos preços, é 

facultado ao Pregoeiro solicitar da licitante vencedora Planilha de Composição de Preços 

Unitários, que deverá ser composta pelos encargos, taxas, fretes e demais emolumentos que 

incidirão na formulação dos preços finais ofertados para execução do objeto. 

 

8.17. Quando comprovada a existência de inexequibilidade de preços, o Pregoeiro 
desclassificará a menor proposta e as propostas subsequentes que se enquadrarem na 
mesma situação da primeira, selecionando como vencedora a proposta que, avaliada a sua 
exequibilidade, for aceitável para plena e satisfatória execução contratual. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 
 
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, em papel tamanho A.4, com todas as páginas 
rubricadas pelo representante legal e encabeçadas por índice, no qual constem as respectivas 
páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
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9.3.  Todo e qualquer documento constado no envelope de habilitação, poderá ser 
diligenciado pelo Pregoeiro, afim de verificar sua veracidade e aceitabilidade.  
 
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

9.2.1.4. 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; 

9.2.1.5. Cópia autenticada dos documentos pessoais (identidade e CPF) dos sócios ou 

proprietário. 

 
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 
9.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;  
 
9.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo as duas últimas 
do domicílio ou sede do licitante; 
 
9.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.  
 
9.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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9.2.2.7. Consulta Consolidada Pessoa Jurídica, emitida nos ultimas 60 (sessenta) dias pelo 
Tribunal de Contas da União - TCU.  
 
9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.2.3.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar que a licitante 
executou os serviços de forma satisfatória, compatíveis com o objeto desta licitação, 
devendo ser apresentado na forma original ou cópia autenticada.   
 
9.2.3.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 
concorrente ou pela própria concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem 
sócios ou diretores da Concorrente. 
 
9.2.3.3. Os Atestados poderão ser diligenciados pela Administração e/ou licitantes 
concorrentes, a fim de comprovar a sua autenticidade.   
 
9.2.3.4. Declaração, de que a licitante, dispõe de máquinas, equipamentos e equipe técnica 
especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme estabelece o § 6º do 
art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme modelo no (ANEXO-VIII).  
 
9.2.3.5 – Declaração do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento das 
obrigações objeto da licitação. (ANEXO-IX). 
 
9.2.4 quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a boa situação 
da empresa, conforme o prescrito no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD (Escrituração 
Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 787/2007, as 
empresas enquadradas no regime de “Lucro Real “, não mais registram o Livro Diário na 
Junta Comercial, como faziam anteriormente. Atualmente, as empresas enviam 
eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal (por meio do SPED e ECD) e esta 
(Receita Federal) fica responsável pelo envio à Junta Comercial. 
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9.2.4.1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
9.2.4.2 Todas as empresas que se enquadrarem nas Instruções Normativas RFB nº 787 e 
DNRC nº 107 não poderão apresentar o balanço patrimonial registrado na Junta Comercial 
e devidamente assinado pelo administrador da empresa e profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC; a obrigação é a escrituração digital. O balanço 
patrimonial, Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de 
Escrituração Digital possui todas as informações previstas nas Instruções Normativas, como 
dados do Administrador da empresa e Contabilista, termos de abertura e de encerramento; 
todas estas informações de forma eletrônica. 
 
9.2.4.3. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do 
SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme Resolução CFC 
N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 26. A entidade deve elaborar o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercício 
social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos 
intermediários. (Grifei e negritei). 
Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 
ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo Passivo Circulante + 
Exigível em Longo Prazo 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 
ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 
GEG = Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo. 
Ativo Total 
 
OBS. 1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 1,0; 

 ILC maior ou igual a 1,0; 

 GEG menor ou igual a 1,0. 
 
OBS. 2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço 
Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três 
indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 
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9.2.4.4. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede 
da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão 
da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação.  
 
9.2.4.5. Comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento por cento) 
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei. 
 
9.2.5 OUTROS DOCUMENTOS: 

 
9.2.5.1.   Declaração Assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho à 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 
(com redação dada pela Lei nº 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
visando cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
 
9.2.5.2. Alvará de localização e/ou funcionamento em plena validade, emitido pelo órgão 
responsável da sede do licitante.   

 
9.3. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/06 E ALTERAÇÕES) 
 
9.3.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
 
9.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3.2, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93. 
 

9.3.3.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à 
Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou opinar pela revogação da 
licitação.  

 
9.3.4. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

9.3.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

9.3.5. Para efeito do disposto no item 9.3.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno 
porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 16.2.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.2.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

 
9.3.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.3.7. O disposto nos itens 9.3.4 e 9.3.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.4. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original 
ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães. No caso de apresentação de documentos em cópias não autenticadas, 
o Pregoeiro poderá solicitar da licitante a apresentação dos originais de posse do 
representante na sessão para conferência de veracidade dos documentos. 
 
9.4.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, 
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua 
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos 
que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação 
ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do 
fato. 
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9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame. 
 
9.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer 
documentos implicará na inabilitação do licitante. 
 
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
10 - ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. Caso não haja manifestação de recurso, o objeto da presente licitação será adjudicado 
ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de Pregão Presencial 
e seus Anexos forem declarados vencedor. 
 
11 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
11.1. A empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de emissão da ordem de serviço/empenho.  
  
11.2. A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser 
executados de acordo com os quantitativos solicitados, nas condições estabelecidas na 
proposta vencedora. 
 
11.3. Os serviços de que se trata o presente Edital deverão ser executados: 
 
11.3.1. Provisoriamente, pelo responsável pela Secretaria Municipal Solicitante, sendo 
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do 
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
11.3.2. Definitivamente, dentro do período de 20 (vinte) dias, contados a partir do 
recebimento provisório, após a recepção técnica efetuada por técnicos da Prefeitura, após 
certificado de que os bens foram entregues de acordo com o solicitado, em perfeitas 
condições, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 
(duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
11.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a execução dos serviços 
objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os 
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entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.5. Ocorrendo rejeição dos serviços, a contratada deverá substituí-los no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem 
ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei. 
 
11.6. Ainda que os serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da 
Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança dos 
mesmos. 
 
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta 
apresentada, ficando o seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, 
especialmente: 
 
12.1.1. Executar os serviços conforme proposta comercial apresentada, sendo de sua 
responsabilidade todos os mecanismos adotados para plena execução.   
 
12.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento 
das obrigações decorrentes desta licitação; 
 
12.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
 
12.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães os eventuais casos 
fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e 
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a 
partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.  
 
13– CONTRATOS, PRORROGAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS. 
 
13.1. A prestação de serviços objeto da presente licitação se dará mediante formalização de 
contrato administrativo, a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, 
devendo ser observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.2. O contrato administrativo decorrente da presente licitação a ser assinado com o 
licitante vencedor terá o seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura, e poderá ser prorrogado, conforme conveniência das partes, observando-se o 
disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.3. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando 
do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio físico-
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financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se discriminem os 
novos preços em vigor. 
 
13.4. A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA providenciará por sua conta, 
a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua 
assinatura. 
 
13.5. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes - BA, para assinatura do 
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante 
que: 
 
14.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,  
 
14.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,  
 
14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,  
 
14.1.4. Fizer declaração falsa; ou.  
 
14.1.5. Cometer fraude fiscal. 
 
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante 
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades: 
 
14.2.1. Multa de 2% (dois por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data fixada 
para prestação dos serviços, a partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia multa 
de 4% (quatro por cento) calculada sobre o valor do pedido em atraso. 
 
14.2.2. A partir do 11º (décimo primeiro dia) será caracterizada inexecução total da 
obrigação, podendo o Município de Luís Eduardo Magalhães - BA, rescindir o Contrato, 
sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do Contrato; 
 
14.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier 
de caso fortuito ou motivo  
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de força maior. 
 
14.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante 
o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
14.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, 
e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
15 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente instrumento 
convocatório. 
 
15.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital deverão ser protocolados junto 
ao Pregoeiro no horário de funcionamento normal da repartição das 08h00 às 12h00 das 
14h00 ás 18h00, ou encaminhados no e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br.  
 
15.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. 
 
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso, o que levará a possível adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro 
ao licitante vencedor. 
 
15.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade 
de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
16.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães - BA providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se 
a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração. 
 

mailto:licitacao@pmlem.ba.gov.br
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16.3. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do 
interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser firmado. 
 
16.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
16.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos 
envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes 
credenciados presentes. 
 
16.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 
1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para 
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para 
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 
 
16.8. O Pregoeiro e/ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei 
Federal nº 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
 

16.8.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
16.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães - BA.   
 
16.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, Preto tiver conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
 
16.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
 
16.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio. 
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16.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão 
ser dirimidos pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo 
estabelecido no subitem 5.4 deste Edital, e encaminhadas ao Pregoeiro, cujo telefone para 
contato é o de nº (77) 3628-9000. 
 
16.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a 
todos os interessados.  
 
16.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a 
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 
 
16.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

16.16.1. Anexo I - Termo de Referência; 

16.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial; 

16.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação. 

16.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial  

16.16.5. Anexo V- Modelo de Planilha de Preços/Composição dos custos.  

16.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de ME/EPP 

16.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração que não emprega menor  

16.16.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos  

16.16.9. Anexo IX - Modelo de Declaração de conhecimento técnico-operacional  

16.16.10. Anexo X - Minuta do contrato de prestação de serviços. 

 

16.17. O Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhaes - BA será o único competente para 

dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 
 

Luís Eduardo Magalhaes/BA, 08 de setembro de 2021. 
 

 

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal  
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ANEXO – I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

EXIBIÇÃO DE FILMES LICENCIADOS em 3D e 360°– SESSÕES DE CINEMA 
 

1 – OBJETIVO 
 
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços para exibições de filmes licenciados (sessões de cinema), 
utilizando a tecnologia de projeção 3D e 360º (graus) em cinema inflável, no Município 
de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal De 
Educação, onde não existe estrutura para o suporte da tela aluminizada do cinema, seus 
anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA.  
 
2 – OBJETO 
 
O presente certame tem por objeto selecionar, dentre os licitantes que apresentarem a 
proposta considerada mais vantajosa, de acordo com os critérios estabelecidos no edital: 
 
2.1 – Item I , contratação de empresa especializada em exibição de filmes licenciados 
estrangeiros e nacionais (sessões de cinema), utilizando a tecnologia de projeção 3D, em 
ambiente aberto, estéreo polarizada passiva (tecnologia das grandes redes de cinema) com 
par-estéreo de projeção digital com potência de 10.000 ansi-lumens ou superior, em tela 
polarizada inflável para exibições a céu aberto no formato de um televisor antigo medindo 
8m de largura e 8m de altura e área de projeção de 200 polegadas, com capacidade para 600 
espectadores por sessão, utilizando óculos 3D polarizados passivos descartáveis, sendo 
realizada,  1 sessão por dia, total de 6.000 espectadores, durante 10 dias.  
 
Item II, Contratação de empresa especializada em exibição de filmes licenciados utilizando 
a tecnologia de projeção digital 3D estéreo polarizada passiva (tecnologia das grandes redes 
de cinema) com par estéreo de projeção digital com potência de 10.000 ansi-lumens ou 
superior, em sala de cinema inflável medindo 7m de largura, 9m de comprimento e 4,5m de 
altura, equipada com 02 aparelhos  
Condicionadores de ar de 30.000 BTUs cada, som digital com 2 caixas, equipamento 
processador de imagens 3D, capacidade para 50 espectadores por sessão. Utilizando óculos 
3D polarizado passivo retornável, higienizados a cada sessão, sendo realizada, 10 sessões 
por dia, total de 3.500 espectadores, durante 7 dias. 
 
Item III, contratação de empresa especializada em exibição de  filmes a serem exibidos sobre 
astronomia em 2 versões: lúdica para crianças e aprofundada para adolescentes e adultos e 
filme sobre preservação ambiental para ambas as idades, com duração de até 30 minutos, 
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utilizando a tecnologia de projeção digital 360º (trezentos e sessenta graus) com projeção de 
5.000 ansi-lumens em domu (cúpula inflável) com 6m de diâmetro e 3,5m de altura e túnel 
para acesso dos espectadores, equipada com ar-condicionado de 30.000 BTUs, som digital 
com 2 caixas, equipamento processador de imagens 360 graus, com capacidade para 50 
espectadores por sessão, será realizada 10 sessões por evento, total de 3.500 espectadores, 
durante 7 dias.  
 
Em face da pandemia do COVID 19, o contratado deverá disponibilizar de 02 (duas) torres 
de álcool em gel, aferição de temperatura corporal para acesso do participante, bio-
desinfecção através de pulverização de micropartículas em todo o ambiente com produto 
à base de óleo natural desinfetante autorizado pela ANVISA entre as sessões, que permita 
acesso imediato do participante logo após a sessão.  
 
Deverá ainda ser disponibilizado em todas as sessões no mínimo os profissionais e materiais 
descritos abaixo: 
 
- 01 Assistente de produção; 
- 01 Projecionista 3D; 
- 01 Supervisor de serviços; 
- 02 Recepcionistas; 
- Fechamento adequado em placas de metal e ou tipo disciplinador; 
- Portal de entrada; 
- Fornecimento de pipoca e refrigerante conforme público do evento, distribuído em 
barracas temáticas; 
- Sanitário tipo químico; para o público masculino e feminino. 
- 600 Cadeiras, para o cinema aberto. 
- 600 Óculos, do tipo 3D polarizados passivos descartáveis, para o cinema aberto, por sessão 
e 50 óculos 3D polarizados passivos retornáveis, higienizados a cada sessão da sala de 
cinema (cúpula inflável). 
- Disponibilização para cada sessão de no mínimo 50 (cinquenta) títulos de filmes 
licenciados estrangeiros e/ou nacionais, para escolha da Secretaria de Municipal de 
Educação, para o cinema aberto, tipo 3D; 
- Deverá estar incluso no preço, todas as despesas concernentes a prestação dos serviços em 
tela, tais como, profissionais, frete, transporte, seguro, impostos em geral, alimentação, 
hospedagem, ou seja, todos os insumos necessários a perfeita e completa exibição dos filmes. 
 
3 – JUSTIFICATIVA 
 
3.1 – MOTIVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

Visa-se a realização de um cinema em 3D, que levará gratuitamente uma nova experiência 
à população do Município e a valorização de curtas-metragens voltados a temas culturais e 
sociais e ambientais. O projeto é destinado a todos os públicos onde serão exibidos filmes 
de cunho educativo e entretenimento.  
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Pensar sobre a cidade traz à tona uma diversidade de significados, pois o tema é pujante e 
reverbera uma constelação de associações pertinentes as diferentes áreas do conhecimento. 
Os elementos tangíveis percebidos na cidade – prédios, monumentos, ruas, avenidas, 
viadutos, parques, praças - são erigidos e transformados a partir dos construtos 
socioculturais peculiares a cada sociedade.  
 
Ora, são esses elementos por excelências os grandes responsáveis pela paisagem observada, 
impregnada de símbolos e de memória. As teias que vão se tecendo no decorrer da história, 
pelas diferentes sociedades, materializa nova fisionomia na cidade de acordo com o modo 
de vida, de pensar, sentir e consumir específicos a cada época.  
 
Cada morador ou visitante tem uma impressão acerca da cidade. O olhar lançado sobre a 
mesma paisagem, desperta reflexão diferenciada. De fato, a observação, o modo de perceber 
a cidade constitui-se de subjetividade; possui uma singularidade. Basta lembrar, que cada 
pessoa registra uma percepção diferenciada do que observam na cidade e a interpreta de 
acordo com seus construtos socioculturais. 
 
E todo cidadão possui numerosas relações com algumas partes da sua cidade e sua imagem 
está impregnada de memórias e significações. Dotada de símbolo e significação, a praça, se 
destaca como exemplo dessa relação que se efetiva entre as pessoas e a cidade. Presente no 
imaginário dos moradores ganha força como espaço que primordialmente aglutina pessoas 
e onde ocorrem as diversas manifestações culturais, cívicas, militares, política, religiosas e 
esportivas.  
 
Desde os tempos remotos, a praça sempre foi o microcosmo da vida urbana, oferecendo à 
população das cidades possibilidade de lazer e de convivência. Um espaço de aberto, 
envolvido por edificações contíguas ou afastadas, onde acontecem o comércio, os 
espetáculos, as manifestações públicas, políticas e religiosas. 
 
Elemento rico da/na cidade, sempre foi celebrada como um espaço de convivência e lazer 
dos habitantes urbanos. Não importa a denominação, seja a praça, a piazze, a place, a 
square, as plazas possuem significado comum. 
 
No Brasil, a origem da praça encontra-se fulcradas na cidade colonial. Sua gênese remete a 
capela, donde redunda a formação das primeiras vilas ou arraial.  
 
Em torno do templo, erigiam-se os casarios, as edificações administrativas e comerciais da 
colônia. Cumpre salientar, que era também a partir das igrejas, nos espaços abertos e livres 
em frente ou em torno do templo religioso, que se formavam os primeiros espaços públicos, 
denominado de adros.  
 
A formação desses espaços livres e públicos viabilizou a reunião de distintas atividades - 
onde ocorriam os encontros entre os moradores, às reuniões e festividades religiosas. 
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Quanto a esse aspecto, Robba e Macedo em seu livro “Praças Brasileiras”, apresentam as 
funções que são efetivas das praças no Período Colonial: praça de mercado, praças no portal 
da cidade, praça como centro da cidade, adros de igrejas e praça agrupadas. No Brasil 
Colônia encontra-se uma singularidade, todas essas funções ocorreram na mesma praça. 
Assim, concomitantemente as atividades sagradas ocorriam às festividades consideradas 
profanas, o comércio e as manifestações civis e militares.  
 
Em vista disso, a praça destaca-se como palco onde, por excelência, ocorria a integração dos 
distintos grupos da sociedade, as manifestações e explicitações de um modo de vida, 
costumes e hábitos peculiares a uma época.  
 
No Brasil República, essa realidade muda profundamente, a influência cultural dos países 
europeus, sobretudo da França e Inglaterra, passa reger os valores e hábitos da população. 
Além disso, o país nesse período, passa por mutações úberes, uma nova ordem social, 
econômica e política é engendrada. Era patente a necessidade de desvincula-se da realidade 
colonial, para isso um novo projeto foi forjado para tornar as cidades republicanas – 
semelhantes às europeias. 
 
A dominação cultural europeia, aliadas à necessidade de a nação afirmar-se e ganhar 
credibilidade com exportadora de produtos agrícolas para a Europa, colaborou para a 
transformação da paisagem das cidades, sempre a imagem e semelhança dos centros 
europeus. (Robba e Macedo, 2003: 27) 
 
Os séculos XIX e XX são cruciais essas transformações. É comum nesse período às reformas 
urbanas para modernizar a cidade, com forte apelo à salubridade e embelezamento da 
cidade.  
 
Em nome da modernidade, das campanhas sanitaristas em voga, ruas são alargadas, 
casarões antigos são demolidos para darem lugar às novas avenidas e ruas arborizadas.  
 
A população mais pobre, que residiam nas áreas centrais da cidade, são expulsas para a 
periferia. 
 
Nesse contexto sócio histórico, com o advento das novas estruturas urbanas e do modo de 
vida moderno, surge no cenário dos cidadãos um novo tipo de praça: a ajardinada. A 
chegada da praça ajardinada responde aos imperativos vigentes – lugar higiênico e bonito, 
passa a receber tratamento paisagístico bem a moda europeia. Além disso, a praça 
ajardinada consiste um marco na cidade, pois inaugura um novo modo de relação com o 
espaço público – para ser frequentada era primordial que os moradores fossem bem 
vestidos. Normas de comportamento foram instituídas. As pessoas passam a frequentar os 
espaços públicos para serem vistas e para observar. A praça passa ser o lugar do desfile 
social da elite que exibia seus trajes finos, joias e luxuosos acessórios.  
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O quadro emoldurado explicita uma série de práticas inauditas, novas manifestações 
lúdicas e culturais ancoram-se em outra realidade. A praça destina-se ao lazer, convivência 
e contemplação de uma pequena parcela da população que possuía recurso para 
acompanhar as normas estabelecidas. Deste modo, a praça ajardinada pouco se assemelha 
com a antiga praça do Brasil Colônia, onde comumente os diferentes seguimentos 
sociais frequentavam o mesmo lugar. 
 
O mercado foi transferido para edificações destinadas a atividades comerciais; as 
demonstrações militares de poder perdem força no Brasil republicano. Assim, a praça-
jardim deixa de ser – como eram, no período colonial, o largo, o terreiro e o adro da igreja – 
palco da vida mundana e religiosa, civil e militar da cidade. (Robba e Macedo, 2003: 28-29). 
 
É possível apreender dessa metamorfose, que a construção e o uso dos espaços públicos, 
passam a ser ditado por essa nova realidade. Nesse sentido, a lógica republicana, voltada 
para copiar os valores e modos de vida europeus, assinala uma nova dinâmica e altera 
profundamente o modo como a população se relaciona com as praças, engendra-se uma 
nova ambiência e sociabilidade. 
 
Esse ponto é significativo para a análise, pois permite perceber que os construtos sócio-
culturais e alterações no espaço encontram-se profundamente imbricados. A relação de 
mudança é recíproca, pois a medida que novos hábitos são forjados modifica–se o espaço e, 
este, por sua vez, alterado promove transformações no modo com as pessoas se relaciona 
com o lugar. 
 
O crescimento urbano vertiginoso e as transformações econômica, culturais e sociais da 
segunda metade do século XX, assinalam uma nova etapa, no Brasil. Os adventos dos 
avanços tecnológicos no país, empreendem novas e significativas mudanças urbanas. O 
surgimento do automóvel, telefone, energia elétrica, a modernização dos meios de 
transportes, faz romper com os padrões vigentes de urbanização. 
 
As reformas urbanas abrem avenidas e ruas largas, prédios antigos são demolidos. As ruas 
precisavam permitir a circulação dos carros – símbolo da modernidade. Os espaços públicos 
destinados à convivência da população tornam-se mais escassos, pois são ocupados pelas 
novas vias destinadas aos automóveis e por novas edificações.  
 
Assim, pode-se perceber, nesse particular, que “destruir e reconstruir têm sido a marca da 
modernização, e muitas construções que constituíram marcos do espaço público foram 
demolidos ou substituídos, modificando a imagem da Cidade. 
 
Nas cidades modernas, sinônimas de limpeza, populosa, veloz e bela, os espaços livres 
tornam-se a opção de lazer mais requerida pela população. Assisti-se nesse período o 
crescimento da implantação de parques públicos e praças ajardinadas. Assim, o crescimento 
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dos equipamentos urbanos institui novas sociabilidades que trazem em seu bojo o processo 
modernizador que a engendrou.  
 
Diante disso, o presente projeto procura através do cinema, estreitar sua relação cidades, 
praça e cidadãos levando diversão e conhecimento aos moradores. A intenção é apresentar 
uma vez por semana na praça, filmes que tragam reflexão, conhecimento e diversão para 
toda a comunidade. 
 
A partir desta ação procuraremos estabelecer cada vez mais a teia de relação e parceria com 
e da comunidade local, trazendo benefícios que possam contribuir para uma redução da 
falta de segurança e para um vínculo duradouro, efetivo e produtivo entre comunidade, 
cidade e Praça. 
 
4 – ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO  
 

LOTE 01 – ÚNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 10 
(diárias) 

1 
(sessão/dia) 

 

Contratação de empresa especializada em exibição de 
filmes licenciados estrangeiros e nacionais (sessões de 
cinema), utilizando a tecnologia de projeção 3D estéreo 
polarizada passiva (tecnologia das grandes redes de 
cinema) com par-estéreo de projeção digital com 
potência de 10.000 ansi-lumens ou superior, em tela 
polarizada inflável para exibições a céu aberto no 
formato de um televisor antigo medindo 8m de largura 
e 8m de altura e área de projeção de 200 polegadas, 
fornecimento de 600 cadeiras, 600 óculos 3D 
polarizados-passivo descartáveis por sessão, 
montagem e desmontagem de som com no mínimo 02 
colunas acústicas, mesa de som e microfone sem fio, 
leitor bluray 3D ou equipamento processador de 
imagens 3D, tapete vermelho de 10m de comprimento 
e luz orientadora em LED, 50 (cinquenta) filmes longa-
metragem em 3D licenciados pelas distribuidoras de 
grande expressão do cinema nacional e internacional. 
 
OBS.: A exibição se dará, conforme cronograma 
elaborado, com local e dias de apresentações a ser 
definido pela Secretaria Municipal de Educação; 
 
- Deverá estar incluso no preço, todas as despesas 
concernentes a prestação dos serviços em tela, tais 
como, profissionais, frete, transporte, seguro, impostos 
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em geral, alimentação, hospedagem, ou seja, todos os 
insumos necessários a perfeita e completa exibição dos 
filmes. 
 

Total R$200.000,00 

 
 
ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO 

2 07 
(diárias) 

10 
(sessões/dia) 

 

Contratação de empresa especializada em exibição de 
filmes licenciados utilizando a tecnologia de projeção 
digital 3D estéreo polarizada passiva (tecnologia das 
grandes redes de cinema) com par estéreo de projeção 
digital com potência de 10.000 ansi-lumens ou 
superior, em sala de cinema inflável medindo 7m de 
largura, 9m de comprimento e 4,5m de altura, 
equipada com 02 aparelhos  
Condicionadores de ar de 30.000 BTUs cada, som 
digital com 2 caixas, equipamento processador de 
imagens 3D, capacidade para 50 espectadores por 
sessão de até 30 minutos. Utilizando óculos 3D 
polarizado passivo retornável, higienizados a cada 
sessão. 
 
OBS.: A exibição se dará por 07 dias, com 10 sessões 
cada, onde será elaborada cronograma, com local e 
dias de apresentações a ser definido pela Secretaria 
Municipal de Educação; 
  
- Deverá estar incluso no preço, todas as despesas 
concernentes a prestação dos serviços em tela, tais 
como, profissionais, frete, transporte, seguro, 
impostos em geral, alimentação, hospedagem, ou seja, 
todos os insumos necessários a perfeita e completa 
exibição dos filmes. 

Total R$ 
103.000,00 

 
ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO 

3 07 
(diárias) 

10 
(sessões/dia) 

 

Contratação de empresa especializada em exibição de 
filmes licenciados utilizando a tecnologia de projeção 
digital 360º (trezentos e sessenta graus) com projeção 
de 5.000 ansi-lumens em domu (cúpula inflável) com 
6m de diâmetro e 3,5m de altura e túnel para acesso 
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dos espectadores, equipada com ar-condicionado de 
30.000 BTUs, som digital com 2 caixas, equipamento 
processador de imagens 360 graus, capacidade para 50 
espectadores por sessão, licença dos filmes a serem 
exibidos sobre astronomia em 2 versões: lúdica para 
crianças e aprofundada para adolescentes e adultos, 
e filme sobre preservação ambiental para ambas as 
idades, com duração de até 30 minutos a sessão. 
 
OBS: A exibição se dará por 07 dias, com 10 sessões 
cada, onde será elaborada cronograma, com local e 
dias de apresentações a ser definido pela Secretaria 
Municipal de Educação; 
 
- Deverá estar incluso no preço, todas as despesas 
concernentes a prestação dos serviços em tela, tais 
como, profissionais, frete, transporte, seguro, 
impostos em geral, alimentação, hospedagem, ou seja, 
o insumo necessário a perfeita e completa exibição dos 
filmes. 
 

Total R$ 
103.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 
406.000,00 

 
4.1 - A quantidade descrita é meramente estimativa, onde a Secretaria Municipal de 
Educação, utilizará a quantidade de lhe convier, dependendo da demanda, ou seja, a 
CONTRATANTE não está obrigada a utilizar a quantidade total estimada. 
 
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 - Executar os serviços de conformidade com os parâmetros delineados no Termo de 
Referência e aos rigores previsíveis em normas de regência, bem como fornecer toda e 
qualquer estrutura necessária para o regular funcionamento dos equipamentos, inclusive 
fornecer os filmes licenciados para exibição. 
 
5.2- Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, o serviço e/ou equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA; 
 
5.3- Manter durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação e qualificação; 
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5.4- Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 
danos seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, 
outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que 
lhe venham a ser exigida por força de lei, ligadas ao cumprimento da prestação de serviços 
contratados; 
 
5.5- Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao 
CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização. 
 
5.6 – Apresentar Técnico Responsável para a montagem e desmontagem dos equipamentos 
que se fizerem necessários, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 
 
5.7 - Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique 
impossibilitado de realizar a prestação dos serviços durante o período de sua execução. 
 
5.8 - Responsabilizar-se por danos causados, durante a execução do objeto desta licitação, 
por seu empregado ou preposto, independentemente de culpa ou dolo, diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato 
de a Secretaria Municipal de Educação fiscalizar e acompanhar todo o procedimento. 
 
5.9 - Cientificar a CONTRATANTE do andamento do serviço, quando for o caso.   
 
5.10 - Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a seu 
encargo. 
 
5.11 - A PROPONENTE VENCEDORA deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da 
fiscalização, acatando as suas recomendações. Ainda, compete à PROPONENTE 
VENCEDORA a indicação de Preposto, o qual a representará perante a CONTRATANTE. 
 
5.12 - Informar ao Fiscal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a ocorrência de 
qualquer anormalidade, prestando os esclarecimentos julgados necessários. 
 
5.13- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 
 
5.14 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
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5.15 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a esse processo licitatório, originariamente ou vinculados por prevenção, 
conexão ou continência. 
 
5.16 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste objeto, tais como frete, hospedagem, alimentação, ART, licença de 
exibição de filmes e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 
 
5.17 - A inadimplência da PROPONENTE VENCEDORA, com referência aos encargos 
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração Pública, nem poderá onerar o objeto desta contratação, motivo pelo qual a 
PROPONENTE VENCEDORA dispensa expressamente qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com CONTRATANTE. 
 
5.18 - É expressamente proibida a contratação, pela PROPONENTE VENCEDORA, de 
servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a execução dos 
serviços. 
 
5.19 - Compete, também, à PROPONENTE VENCEDORA, manter os seus empregados 
devidamente identificados por crachá quando em trabalho, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares da CONTRATANTE. 
 
5.20 - Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela PROPONENTE 
VENCEDORA, sob sua responsabilidade técnica e financeira, na presença de Preposto da 
CONTRATANTE, ficando sua aceitação final condicionada ao bom desempenho dos 
equipamentos nos referidos testes. 
 
5.21 - Faturar os serviços nos preços constantes da proposta vencedora da licitação, sendo-
lhe vedado apresentar valores superiores aos que constam no contrato. 
 
5.22 - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 
verificando as condições em que o serviço está sendo prestado. 
 
5.23 - Fornecer uniforme e seus complementos à mão de obra envolvida, bem como o 
número de cadeiras necessárias durante a exibição. 
 
5.24 – Cumprir todas as normas de SEGURANÇA DO TRABALHO, de acordo com a 
legislação vigente e aplicável à espécie. 
 
5.25 – Em caso de mau tempo, exibir a sessão em outra data a ser definida pela Fundação 
Cultural. 
 
5.26 - Disponibilizar óculos 3D polarizado passivo para as exibições de filmes 3D. 
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5.27 – A guarda e segurança dos equipamentos no local do evento. 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 - A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos 
do inc. III do art. 58 c/c o art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, diretamente ou por meio 
de Preposto, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA constantes também do Termo de 
Referência; 
 

6.2 - Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela prestação 
dos serviços, a CONTRATANTE se reserva o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre:  

 

a) As prestações de serviços, paralisando-a ou suspendendo-a, a qualquer tempo, de 
forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo do serviço já executado 
a que tiver direito a CONTRATADA e sem qualquer forma de pagamento a título de 
indenização, se for o caso; podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, sempre que não 
atendam ao especificado no Termo de Referência. 
 

6.2.1 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não 
exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer dano decorrente de irregularidade ou má execução dos serviços e na eventual 
ocorrência de tais casos, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus prepostos. 
 
6.2.2 - A fiscalização poderá aplicar penalidades, exigir providências eventualmente 
necessárias e/ou embargar serviços com riscos iminentes, devendo a CONTRATADA 
providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem que em razão disso possa ser 
atribuído qualquer ônus à CONTRATANTE. 
6.3 - Efetuar os pagamentos dos serviços efetivamente prestados, na forma e prazo previstos 
no Termo de Referência. 
 
6.4 - Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA nas dependências onde 
serão realizados os eventos, para fins de realizar vistorias e executar os serviços ora licitados. 
 
6.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
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6.6 - Rejeitar a prestação dos serviços relacionados ao objeto deste Edital por terceiros sem 
autorização. 
 
6.7 – Informar a empresa CONTRATADA sobre a realização dos eventos, bem como o dia, 
local e horário no prazo de até 48 horas antecedentes à realização do evento;  
 
6.8 - Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante a 
execução da relação contratual. 
 
6.9 – Comunicar com a guarda Municipal para dar apoio e segurança ao evento bem como 
a Polícia Militar. 
 
7 - DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES 
 
7.1 - O pagamento será efetuado, sem atualização financeira, pela CONTRATANTE, até o 
dia 15 (quinze) do mês subseqüente à prestação do serviço, condicionado à apresentação da 
documentação fiscal e à liquidação da despesa, o qual será processado no Departamento 
competente da CONTRATANTE. 

 
 7.1.1 - Caindo a data do pagamento em dia não útil, final de semana, recesso ou ponto 
facultativo para a Fundação Cultural de, considerar-se-á prorrogada a data do 
pagamento para o dia útil imediatamente seguinte.  

 
7.2 - Juntamente com a nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa 
de Débitos Municipais do Município de (CNDM), caso seja domiciliada neste Município. 
 
7.3 - O não atendimento do disposto no item anterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
do protocolo da nota fiscal no setor competente, acarretará a retenção do pagamento, até 
que solucione a questão, e se perdurar, a rescisão do contrato. 
 
7.4 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, no ato do recebimento da fatura, à quitação do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), caso incidente.  
 
7.5 - Deverão estar incluídas, no preço do objeto, todas as despesas, sem quaisquer ônus 
para a Administração, tais como frete, carga e descarga, tributos, expedição de ART’s e 
licença de exibição de filmes e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 
 
7.6 - A Secretaria Municipal de Educação reserva-se ao direito de reter o pagamento se, no 
ato da verificação da prestação dos serviços, não estiverem em perfeitas condições ou de 
acordo com as especificações exigidas. 
 
7.7 - Na eventualidade de aplicação de multa, ela será automaticamente descontada do 
pagamento a que fizer jus a licitante vencedora. 
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7.8 - A nota fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ 
apresentado para a Habilitação – só será liberada quando o serviço estiver em total 
conformidade com as especificações constantes do Anexo I, desse Edital. 
 
7.9 - Deverão constar na nota fiscal/fatura as especificações da prestação de serviço e o 
número do Contrato. 
 
7.10 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a FCU os comunicará 
à CONTRATADA para que regularize a situação. 
 
7.10.1 - Na hipótese prevista no subitem 7.10, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
 
7.11 - No caso de não haver o pagamento na data prevista no subitem 7.1, o valor será 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IBGE (INPC). 
 
7.12 – Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente prestados e atestados pelo Fiscal 
do Contrato, mediante apresentação das Ordens de Serviço; 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
8.1 - A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante da Secretaria 
Municipal de Educação, com a competência de Gestor do Contrato, que, dentre outras 
atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua 
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou falhas 
apresentadas, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993. A prestação dos serviços deverá 
obedecer ao estipulado no Termo de Referência, bem como às disposições constantes do 
Edital e seus Anexos, e da Proposta da CONTRATADA e documentos que a acompanham, 
que fazem parte integrante e complementar do Contrato, independentemente de 
transcrição. 
 
9. VIGÊNCIA  
 
9.1- A Vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da EMISSÃO DA 
ORDEM DE SERVIÇO, com fundamento no art. 12, caput, do Decreto 7.892, de 23 e janeiro 
de 2013.  
 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 06 de setembro de 2021 
 
 

CARLOS LOPES DA FONSECA 

Secretário Municipal de Educação  
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A N E X O - II 
MODELO DE CREDENCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 

 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 
(Local e data) ____________, ____ de _________ de 2021 

  
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) 
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão 
Presencial nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de 
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões 
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Identificação e assinatura do outorgante 
 
 
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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A N E X O - III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone e CNPJ). 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ º.................., localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial 

nº......................, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de 
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 
Local de data, 
 
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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A N E X O - IV 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 
Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera CEP - 47850-000. 

 
Prezados Senhores,  
 
Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços para exibições de filmes 
licenciados (sessões de cinema), utilizando a tecnologia de projeção 3D (dimensões) 
e 360º (graus) em cinema inflável, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, 
atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, objeto desta licitação 
em referência, declarando expressamente, que: 
 
- Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta; 
 
- Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, 
valor unitário e global do (s) item (ns), bem como total geral por extenso;  
 
- Os serviços cotados atendem a todas as exigências do Edital relativas à especificação 
e características, inclusive técnicas; 
 
- Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no 
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução do objeto desta 
licitação; 
 
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com a 
execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato. 
 
- o portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. ______________, 
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos 
requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 
compromissos e obrigações relacionados com esta licitação; 
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- a proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
sua entrega.  
 
- Concordamos em prestar todos os serviços que forem solicitados, em até 05 (cinco) 
dias, a contar da sua solicitação, bem como estamos cientes da distância fixada no termo 
de referência. 
 
Local e data 
 

_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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A N E X O - V 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 
(Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone e CNPJ). 

 
 

 
 
Validade: 
Prazo de execução: conforme edital 
Local e data. 
PROPONENTE: 
DADOS DA PROPONENTE: 
Nome: 
Razão Social: 
Endereço Completo/Telefone: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 
 

    

2      

3 
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A N E X O - VI  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 
Pelo presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa (razão social da 

empresa), inscrita no CNPJ sob nº ___________, estabelecida à (endereço completo da 

empresa), enquadra-se na condição de _______________________, para fins de 

cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 
 
Local e data, 
 
 

__________________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

NÚMERO DO CRC DO CONTADOR 
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A N E X O - VII  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 

Pelo presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta empresa em 

qualquer fase de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 
 
Local e data, 
 
 

______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA. 

(Em papel timbrado da empresa) 

 
 
 

(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante 

legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do 

CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° 436/2021, Pregão Presencial 

nº 066/2021 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica 

especializada, para a execução do objeto do presente processo. 

 

Da mesma forma, certificamos estar de acordo com as exigências fixadas nos itens 9.14 e 

9.15 das obrigações da CONTRATADA, referente a disponibilização e identificação dos 

veículos.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

Local e data, 

 

__________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- 

OPERACIONAL  

 

 

 

Por este, a empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na 

XXX, DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em conformidade com o Art. 30 

da Lei 8.666/93 e suas Alterações.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - X 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2021 

 
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua Jose 
Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato representado por seu 
Prefeito, o ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 043.930.175-01, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE,, FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, representado neste ato, pelo Secretário Municipal de 
Educação, senhor Carlos Lopes da Fonseca, assistidos juridicamente pela Procuradoria Geral 
do município, representada pelo Senhor Procurador, senhor WILTON BARBOSA 

NOVAES, e do outro lado, a _______________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___, 
Edifício _______, ______, ______, no Município de _________, através de seu Sócio-Gerente, 
_________________, portador de cédula de identidade no ______________ SSP/BA e CPF no 
___.___.___-__, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firma o 
presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão 

Presencial n.º 066/2021, pelo Prefeito Municipal em ____/____/____; sujeitando-se os 
contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às cláusulas contratuais 
abaixo descritas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços para exibições de filmes licenciados (sessões de cinema), utilizando a tecnologia 
de projeção 3D (dimensões) e 360º (graus) em cinema inflável, no Município de Luís 
Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, 
cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta no 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 066/2021. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL  

1      
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Parágrafo Único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº 066/2021, passam 
a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
 
Este instrumento vigorará até por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, devendo ser 
observado à emissão da ordem de serviço pela autoridade competente, para início da 
execução.   
 
Os prazos poderão ser prorrogados, conforme conveniência das partes, observando-se o 
disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 
 
A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser 
executados de acordo com suas necessidades, mediante solicitação previamente formulada, 
nas condições estabelecidas na proposta vencedora. 
 
3.2. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço 
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
I- Da CONTRATADA: 
 

a) Executar os serviços de conformidade com os parâmetros delineados no Termo de 
Referência e aos rigores previsíveis em normas de regência, bem como fornecer toda 
e qualquer estrutura necessária para o regular funcionamento dos equipamentos, 
inclusive fornecer os filmes licenciados para exibição. 

 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, o serviço e/ou equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela 
CONTRATADA; 

 
c)  Manter durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação e 

qualificação; 
 

d)  Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 
danos seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-
se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de 
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terceiros, que lhe venham a ser exigida por força de lei, ligadas ao cumprimento da 
prestação de serviços contratados; 

 
e)  Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao 

CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização. 
 

f)  Apresentar Técnico Responsável para a montagem e desmontagem dos 
equipamentos que se fizerem necessários, de acordo com as condições estabelecidas 
no Termo de Referência; 

 
g)  Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo 

fique impossibilitado de realizar a prestação dos serviços durante o período de sua 
execução. 

 
h)  Responsabilizar-se por danos causados, durante a execução do objeto desta licitação, 

por seu empregado ou preposto, independentemente de culpa ou dolo, diretamente 
à CONTRATANTE ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
o fato de a Secretaria Municipal de Educação fiscalizar e acompanhar todo o 
procedimento. 

 
i)  Cientificar a CONTRATANTE do andamento do serviço, quando for o caso.   

 
j)  Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a 

seu encargo. 
 

k)  A PROPONENTE VENCEDORA deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da 
fiscalização, acatando as suas recomendações. Ainda, compete à PROPONENTE 
VENCEDORA a indicação de Preposto, o qual a representará perante a 
CONTRATANTE. 

 
l)  Informar ao Fiscal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a ocorrência de 

qualquer anormalidade, prestando os esclarecimentos julgados necessários. 
 

m)  Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

 
n)  Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com 
eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
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o)  Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a esse processo licitatório, originariamente ou vinculados por 
prevenção, conexão ou continência. 

 
p)  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste objeto, tais como frete, hospedagem, alimentação, ART, licença de 
exibição de filmes e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 

 
q)  A inadimplência da PROPONENTE VENCEDORA, com referência aos encargos 

estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração Pública, nem poderá onerar o objeto desta contratação, 
motivo pelo qual a PROPONENTE VENCEDORA dispensa expressamente qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com CONTRATANTE. 

 
r)  É expressamente proibida a contratação, pela PROPONENTE VENCEDORA, de 

servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a execução 
dos serviços. 

 
s)  Compete, também, à PROPONENTE VENCEDORA, manter os seus empregados 

devidamente identificados por crachá quando em trabalho, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 
disciplinares da CONTRATANTE. 

 
t) Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela PROPONENTE 

VENCEDORA, sob sua responsabilidade técnica e financeira, na presença de 
Preposto da CONTRATANTE, ficando sua aceitação final condicionada ao bom 
desempenho dos equipamentos nos referidos testes. 

 
u)  Faturar os serviços nos preços constantes da proposta vencedora da licitação, sendo-

lhe vedado apresentar valores superiores aos que constam no contrato. 
 

v) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 
verificando as condições em que o serviço está sendo prestado. 

 
w)  Fornecer uniforme e seus complementos à mão de obra envolvida, bem como o 

número de cadeiras necessárias durante a exibição. 
 

x)  Cumprir todas as normas de SEGURANÇA DO TRABALHO, de acordo com a 
legislação vigente e aplicável à espécie. 

 
y)  Em caso de mau tempo, exibir a sessão em outra data a ser definida pela Fundação 

Cultural. 
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z)  Disponibilizar óculos 3D polarizado passivo para as exibições de filmes 3D. 
 
     zz) A guarda e segurança dos equipamentos no local do evento.  
 
II - Do CONTRATANTE: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na 
cláusula quarta; 
 
b) receber o (s) serviço (s) descritos na Cláusula Primeira. 
 
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
 
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o 
serviço que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 
 
O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto 
no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REVISÃO. 
 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto do presente 
contrato, a importância estimada de R$__________ (___________________), fixada de acordo 
com o Edital de licitação Pregão Presencial nº 066/2021. 
 
O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido 
devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as especificações ajustadas. 
 
Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos 
fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao processo 
de pagamento. 
 
Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do 
aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio físico-
financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se discriminem os 
novos preços em vigor. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 
Orçamentária do Município de Luís Eduardo Magalhaes/BA, por conta da seguinte 
programação: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.039.2125   – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

FONTE DE RECURSOS: 01 -  EDUCAÇÃO 25% –  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 

JURÍDICA.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 
 
I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não 
subsistam condições para a continuidade dele; 
 
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento 
de sua execução. 
 
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, 
§§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 
conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
I - Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de 
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma 
estabelecida no item 14 do Edital Pregão Presencial nº 066/2021. 
 
 II - A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão do 
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CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna possível, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na 
legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir: 
 

A)  Advertência; 
B) Multa; 
C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração; 
D)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
 

III Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
 
A) Atraso superior a 05 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o 

cronograma de execução físico-financeiro; 
B) Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e no 

contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem 
prejuízo das multas eventualmente cabíveis; 

C) Nas hipóteses dos itens II descritos neste Edital 
 

D) GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 150,00 
2 R$ 250,00 
3 R$ 350,00 
4 R$ 500,00 
5 R$ 2.500,00 
6 R$ 5.000,00 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 
observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços 
prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 

 
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados pelo (a) 
Servidor (a) ___________________________, Matrícula ____, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de ___________, designado (a) Gestor Operacional do referido contrato. 
 
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua 
ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo 
da CONTRATADA na execução do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca 
de Luís Eduardo Magalhaes/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os 
efeitos legais e resultantes de direito. 
 

Luis Eduardo Magalhães/BA ___, de________ de 2021 
 

 
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 
 

WILTON BARBOSA NOVAES      CARLOS LOPES DA FONSECA 

Procurador Geral do Município Secretário Municipal de Educação  

 
XXXXXXXXX 

CONTRATADA 

TESTEMUNHA 01          

Nome:  

CPF 

TESTEMUNHA 02         

Nome:  

CPF 

 


