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x Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2019 -Objeto:
Contratação de empresa especializada em queima de fogos de artifício e
execução de show pirotécnico nos festejos tradicionais do Município de
Cairu, Estado da Bahia.
x Edital de Licitação nº 065/2019 do Pregão Presencial nº 016/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em queima de fogos de
artifício e execução de show pirotécnico nos festejos tradicionais do
Município de Cairu, Estado da Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação no dia 18.06.2019, às 09:00HS (nove horas) em sua
sede. OBJETO: Contratação de empresa especializada em queima de fogos de artifício e execução de show pirotécnico
nos festejos tradicionais do Município de Cairu, Estado da Bahia. Telefax. (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214. Edital
e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.io.org.br. Cairu - Bahia, 05 de junho de 2019. Robson
Vicente Silva dos Santos - Pregoeiro Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 364/2019

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E EXECUÇÃO DE SHOW
PIROTÉCNICO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DO BAHIA.

EMPRESA: _______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _________________________
TELEFONE: ___________________________FAX: _______________________________

Tomamos conhecimento, através do acesso à página www.cairu.ba.io.org.br (Diário Oficial do Município de Cairu), da
íntegra do instrumento convocatório da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 na forma acima
identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
pcairulicitacao.gov@hotmail.com.

A não remessa do recibo exime a Supervisão de Compras, Contratos e Licitações da comunicação de eventuais alterações
e/ou retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a presente
licitação.

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
Pregão Presencial nº 016/2019 – FL. 1/39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 364/2019
I.

REGÊNCIA LEGAL

LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, DE 17 DE JULHO DE 2002, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, SUBSIDIARIAMENTE A
LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR.
II.

ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
x

III.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
MODALIDADE

IV.

V.

PREGÃO PRESENCIAL NO 016/2019
TIPO DE LICITAÇÃO

VI.

VII.

MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO

VIII.

MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
364/2019 – DATADO DE 30/05/2019
FORMA DE FORNECIMENTO
EXECUÇÃO INDIRETA / ENTREGA PARCELADA

A presente licitação tem por escopo a contratação de empresa especializada em queima de fogos de artifício e
execução de show pirotécnico nos festejos tradicionais do Município de Cairu, Estado da Bahia, conforme
especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo II - Proposta
de Preços.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 18 DE JUNHO DE 2019
HORÁRIO: 09:00H (NOVE HORAS)
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU – BAHIA. (SETOR DE LICITAÇÕES).
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE
GESTORA
11/11

FONTE
0000.0000/0042.0042/0010.0010

XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (DOZE) MESES

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2047

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
3390.39.00.00.00
3390.30.00.00.00

XII – CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestadas pelo pregoeiro, diariamente, das 09:00HS as 13:00HS, no endereço acima, ou pelo telefone
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214.
Todas as decisões e comunicações que se fizerem necessárias, inclusive o julgamento final classificatório será
anunciado em sessão pública ou através de publicação no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:
Robson Vicente Silva dos Santos
Decreto Municipal nº 2484, de 20/06/2017
Publicada no site: www.cairu.ba.io.org.br
Edição Nº 2429, de 21 de junho de 2017.
Decreto Municipal nº 2504, de 25/08/2017
Publicada no site: www.cairu.ba.io.org.br
Edição Nº 2471, de 25 de agosto de 2017.
XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas que:
14.1.1. Sejam brasileiras legalmente constituídas;
14.1.2. Apresentarem os interessados credenciados;
___________________________________________________________
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14.1.3. Apresentarem a documentação exigida por lei para Habilitação Jurídica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
Qualificação Técnica e a Qualificação Econômico-Financeira;
14.1.4. Atenderem a todas as demais exigências contidas neste edital e seus anexos; e,
14.1.5. Pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não será admitida a participação de empresas:
14.2.1. Em consórcio;
14.2.2. Que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou do Município de Cairu;
14.2.3. Que estejam concordatárias ou com falência decretada;
14.2.4. Que não tenham cumprido, de forma satisfatória, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda em
contratos vigentes, se encontram com quaisquer obrigações assumidas, quer com a Prefeitura Municipal de Cairu, quer
com outros órgãos e entidades da Administração Pública.
14.3. É vetada a representação a qualquer pessoa jurídica, nesta licitação, de mais de um participante.
14.4. É vedada a participação do autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
14.5. Em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a
Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja
sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para
licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
14.6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
14.7. Também não será permitida a participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo
grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
14.8. No ato do credenciamento as empresas interessadas em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente,
comprovar:
14.8.1. Para todos os sócios, mediante número do Cadastro de Pessoa Física - CPF:
a) Que não constam na Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na administração pública
federal,
mantido
pelo
Tribunal
de
Contas
da
União
(TCU),
obtida
no
site
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) - emissão não superior a 30 dias.
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela Secretaria da Receita Federal e
obtida no site (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp) emissão não
superior a 30 dias;
c) A Inexistência de Registo no CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade e
Inelegibilidade,
mantido
pela
Controladoria
Geral
da
União
(CGU),
obtida
no
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) A Inexistência de Registro no CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, obtida no site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) - emissão não superior a 30 dias.
e) A Inexistência de Registro CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, obtida no site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc) - emissão não superior a 30
dias.
14.8.2. Para sua personalidade jurídica (CNPJ):
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a inexistência de quaisquer registros nos seguintes órgãos:
Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral da União (CGU) obtida no site
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br), e impressões de todas as quatro certidões emitidas (TCU; CNIA; CEIS E
CNEP) - emissão não superior a 30 dias.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de
2002, em sua redação atual, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555 de 08 de agosto de 2000 e 3.693 de 20 de dezembro
de 2000, bem como pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atual, e pela Lei Complementar
123/2006 de 14 de setembro de 2006, em sua redação atual, no que for pertinente.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em nome de empresa licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante estatuto/contrato
social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente.
16.2.1. Entende-se por documento de credenciamento:
a) Estatuto/contrato social, quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
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b)

Procuração ou documento equivalente, ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao representante para se
manifestar em nome do concedente, em qualquer momento da licitação (MODELO ANEXO IV).
16.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o credenciamento deverá ser entregue
ao Pregoeiro em separado dos envelopes: “A” e “B” contendo os seguintes documentos:
16.3.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
16.3.2. Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição de leitura) do sócio com
poderes para representar a empresa, presente na sessão;
16.3.3. Cópia de Certidão Simplificada da Junta Comercial (JUCEB), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
16.3.4. Comprovações previstas no item 14.8. deste edital.
16.4. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado com poderes para tal, o credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro em separado dos
envelopes: “A” e “B” integrado da seguinte documentação:
16.4.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de quem assinar a credencial;
16.4.2. Procuração ou documento equivalente apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou
por procuração na forma da Lei, preferencialmente, de acordo com o modelo constante do ANEXO IV, contendo os
dados de identificação do credenciado (nome, número do documento de identificação e do CPF), detalhando os poderes
para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/93, assinado pelo titular ou representante legal da licitante;
16.4.3. Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes para assinar procuração
do credenciamento (em perfeita condição de leitura);
16.4.4. Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em perfeita condição de
leitura);
16.4.5. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do credenciado, expedido pela
Secretaria da Receita Federal devidamente atualizado (emissão não superior a 30 dias);
16.4.6. Cópia de Certidão Simplificada da Junta Comercial (JUCEB), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
16.4.7. Comprovações previstas no item 14.8. deste edital
16.5. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.
16.6. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento aplicar-se-á para cada caso as medidas a
seguir elencadas:
16.6.1. Se o(s) documento(s) ausentes forem de livre consulta na internet, o Pregoeiro e Equipe de Apoio irá proceder
à referida consulta e complementará a credencial da licitante;
16.6.2. Se o(s) documento(s) ausentes não forem de livre consulta na internet, a licitante não terá o seu
representante credenciado;
a) Terá o ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,
acolhidos; e,
b) Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor recurso.
16.7. A CREDENCIAL DEVERÁ ESTAR NUMERADA, na ORDEM APRESENTADA no item 16.3 ou 16.4 para cada
caso (se sócio ou representante) mencionando o número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/x).
16.8. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de Conhecimento e
Atendimento as Condições de Habilitação e a Declaração de Micro e Pequena Empresa previstas neste edital, ANEXOS V E
VI, respectivamente, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
16.9. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal da
empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos
elementos constantes dos itens III (MODALIDADE) e VIII (OBJETO) deste Edital, além da Razão Social da empresa
(modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO- CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREGÃO PRESENCIAL NO 016/2019
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Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
Pregão Presencial nº 016/2019 – FL. 4/39

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XKQL2ZPDL0X6CXQSLICPLQ

Esta edição encontra-se no site: www.cairu.ba.gov.br

Cairu

Quinta-feira
6 de Junho de 2019
7 - Ano - Nº 3332

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

17.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou
por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este
poder.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este
último.
17.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto
desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas
de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados,
inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigações.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
17.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item IX do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
17.7. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço
global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
17.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou que
consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
17.10. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
XVIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação em envelope lacrado, no qual possam
ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo
a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
18.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo vigente na data de realização do
certame.
18.1.2. Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de inabilitação), impressas
apenas no anverso, com índice de documentos, sem cortes de informações ou rasuras e devidamente
numeradas mencionando o número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/x), com o devido índice.
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL NO 016/2019
18.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto) do(s) sócio(s) da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá
estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da
licitação;
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
e) 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.
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18.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante e do Município de Cairu,
Estado da Bahia.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS), mediante
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
18.3.1.
Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Declaração de Micro e Pequena Empresa acompanhada da Certidão
Simplificada da Junta Comercial (JUCEB) no Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para o desempenho dos serviços de queima de fogos e show pirotécnico em características
com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado.
a.1.) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo
próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente, ou ainda empresas
das qual o concorrente integre o seu quadro societário.
a.2.) A comprovação de aptidão:
a.2.1.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir acompanhada da(s) cópia(s)
do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do fornecimento/execução atestado, acompanhado da respectiva
publicação, onde fique evidente a compatibilidade do objeto do contrato;
a.2.2.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou afim, deverá vir acompanhado de
cópias de notas fiscais para comprovar o fornecimento/execução em compatibilidade com o objeto do contrato.
b) Comprovação de que atende às exigências legais estabelecidas mediante apresentação de certidão, alvará, atestado ou
outro documento que ateste a autorização emitida pelos Órgãos Oficiais de Regulação para a atuação da referida empresa
no ramo de fabricação, utilização, tráfego, comércio e uso de fogos de artifício e pirotécnicos, bem como de outros
produtos controlados pelo Exército e Corpo de Bombeiros.
18.5. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça
(http://www5.tjba.jus.br/).
a.1) Quando a Certidão Negativa for emitida diretamente nos cartórios ou Ofícios e assinados pelos Oficiais das
respectivas localidades (Cartórios) as empresas deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas
exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que
controlam a distribuição de falências e concordatas.
18.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
18.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do ANEXO VII integrante do
presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao
artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02.
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XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
19.2. Os valores praticados unitariamente também serão analisados levando-se em consideração a prática de preços
meramente figurativos ou irrisórios.
19.3. O pregoeiro analisará as propostas de preços dos licitantes participantes em consonância com o descrito no Termo
de Referência (anexo I do Edital).
19.4. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preço por lote e atender as exigências
deste ato convocatório;
19.5. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes últimos, para efeito da
classificação.
XX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
20.1.

FASE INICIAL

a) A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das propostas de
preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;
b) Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação, não
cabe desistência da proposta.
c) A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
d) O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a
regularidade das mesmas.
d.1. Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro fixará prazo
para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a desconformidade e
incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na
desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as consequências
estabelecidas em lei.
e) O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.
f)
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item
anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
g) No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
h) Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
i)
Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer uma
nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
20.2.

ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

a) Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes
selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor.
a.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante
da etapa de lances, mantendo-se o último preço apresentado por ela, para efeito de ordenação das propostas.
b) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação.
c) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade de todas
as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
d) Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
d.1. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
d.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado.
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d.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes na
sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
e) Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
f)
Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a
documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
h) Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
i)
A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
j)
O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados,
dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados,
na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
k) A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
l)
Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado no
lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita e aplicando-se desconto linear em todos os itens,
admitindo-se pequenas variações nos descontos, desde que não configurem uma disparidade de preços entre os itens,
primando evitar o “jogo de planilhas”.
m) Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem de
classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos os requisitos
exigidos para o pleno atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo
material ou serviço.
n) Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os preços de todos os licitantes
classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que seja atingido o total licitado do material ou serviço em
função da capacidade de fornecimento do bem ou da realização do serviço.
o) Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão registrados.
XXI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
21.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
21.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
21.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
21.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a
decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
21.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e o
encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.
21.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
21.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXIII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
23.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e disporá do prazo de
até 10 (dez) dias corridos, contados da data da convocação, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, no que será facultada à promotora deste certame a convocação do
segundo colocado para assinar o contrato, nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº 8.666/93.
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23.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
23.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da contratada.
23.4. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
23.5. O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cairu em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
23.6. Visando maior agilidade no processo de pagamento, recomenda-se a empresa vencedora ser correntista junto ao
Bando do Brasil S/A.
23.7. As demais condições estão previstas na Minuta do Contrato (Anexo III).
XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos a
presente licitação, no endereço onde ocorrerá a licitação.
24.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com
base na legislação vigente.
24.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.4. Se a empresa for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial.
24.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substancia 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 (Artigo 26, § 3°, do Decreto
5.450/2005).
24.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte que declararem este fato, conforme item 16.4 deste edital, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
convocação, para o saneamento da falha, sendo este prazo prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
de Cairu.
24.7. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência / Especificação dos Materiais;
Anexo II – Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Modelo de Credencial;
Anexo V – Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo VII – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa.
24.8. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.9. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
24.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Valença
- Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.11. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
Cairu – Bahia, 05 de junho de 2019.
Maria das Graças Luz Peleteiro
Secretária Municipal de Cultura
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA DE FOGOS DE ARTÍFICIO, QUEIMA E SHOW PIROTÉCNICO
1. OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a contratação de empresa especializada em queima de Fogos de Artifício e
execução de show pirotécnico nos festejos tradicionais, comemorações cívicas e eventos públicos Oficiais do Município de
Cairu, Estado do Bahia.
2. NECESSIDADES
Prover para o Município de Cairu fogos de artifício e show pirotécnico para suprir demandas oriundas das festas
tradicionais do Município.
3. DA JUSTIFICATIVA
Cairu o único Município do arquipélago do Brasil, formado por mais de 26 ilhas, apresenta uma área de 452,9 km, com
uma população estimada em 17.913 (dezessete mil, novecentos e treze) habitantes (IBGE 2018) distribuídas entre os
distritos e povoados de Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas,
Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu – Sede. Estes núcleos habitacionais estão localizados entre as ilhas
deste arquipélago que também recebe o nome de Arquipélago de Tinharé e possui uma área territorial de 460,980km2.
Possui uma rica diversidade de expressões e identidade cultural, manifestas através das muitas festividades, que
tradicionalmente acontecem em suas ilhas. O que demanda da Administração Pública do Município um esforço gigantesco
para atender as expectativas de cada localidade.
São Festas de Padroeiros, Comemorações e Eventos diversos, integrantes do Calendário Cultural Oficial de Festas do
Município, promovidos com fins de valorização cultural, aquecimento econômico, promoção do turismo, além de outras
finalidades. Isso atrai um público diversificado, onde as motivações estão associadas a fé, descontração, entre outras.
Em janeiro a Sede do Município vivencia a Festa de São Benedito e Santos Reis, um festejo recheado de beleza com
grupos culturais de trajes típicos, vários folguedos, além de desfiles pelas ruas, em uma mistura de cores e sons que
levam todos aos primórdios do Brasil Colônia. Uma festa Centenária, que ocorre no dia 08 de dezembro, dia marcado pela
popular subida da bandeira e a passagem do quadro com a imagem do santo nas casas dos devotos, além do
¨hasteamento¨ no topo de um mastro à frente do Convento Santo Antônio, onde permanece até a finalização da festa.
Marcam ainda, estes festejos o dia 26 de dezembro, que ocorre a Missa do Santo Festejado, contando com as
participações dos grupos culturais, Reinado, Congos, Chegança e Filarmônica. No final de semana em que se comemora
os Santos Reis, acontecem as manifestações do Bumba-meu-boi na sexta-feira, da Dondoca no Sábado, da Missa festiva
seguida de um cortejo com vários outros grupos culturais, além dos já mencionados, concluindo o dia de domingo com a
descida da Bandeira, troca de reinados e uma vista à casa dos devotos de São Benedito. Na segunda-feira, ocorre a
passeata da Barquinha puxada pela Marujada, encerrando o ciclo de Festas a São Benedito e dos Santos Reis lembrando
que acontece também a Festa em praça pública com estrutura necessária para apresentações de diversas bandas e
grupos musicais.
Entre 31 de Dezembro e 01 de Janeiro, ocorre a virada do ano, onde todos festejam o Reveillon, que designa a virada de
uma noite longa e tem derivação do verbo Francês ¨réveiller¨ e significa despertar ou reanimar, ou seja, o despertar do
novo ano que começa com danças, músicas, o brilho e um show de fogos marcado não apenas por sons, mas
principalmente por combinações de luzes coloridas, denominado show pirotécnico, característica desse evento e no
Município, normalmente se executa nos Distritos Sede, com maior destaque para o Morro de São Paulo e Boipeba, muito
embora, não seja descartado a execução destes shows nas demais localidades.
Neste mesmo mês, temos ainda, a Festa de São Sebastião, celebrada na comunidade de mesmo nome no dia 20 de
janeiro. Mas esta é uma comemoração flexível, uma vez que ela se ajusta para o final de semana mais próximo seja no
anterior, ou no posterior com a realização de novenas, culminando no dia de domingo com o ápice da festa de tradição
religiosa acompanhado de diversas atividades com a comunidade, com destaque para as romarias marítimas, lavagem de
igreja e demais manifestações de fé, além das festas dançantes promovidas pelo Poder Público Local.
Logo em seguida é a vez do povoado de Garapuá, celebrar São Francisco de Assis, no final de semana seguinte à Festa de
São Sebastião. Este festejo, procura contribuir com o resgate e fortalecimento dos hábitos tradicionais expressos no
cotidiano das atividades extrativistas, nas relações socioculturais, religiosas e espirituais, próprias da comunidade e de seu
território e constitui-se das seguintes atividades: Esmola Cantada, Novena Religiosa, Romaria de São Francisco; Dia das
mulheres, Roda de Capoeira, entre outras. Visando valorizar práticas enraizadas no imaginário e cotidiano local e
promover o diálogo entre os diferentes grupos existentes na localidade (beatas, pescadores, marisqueira e outros)
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O dia 02 de Fevereiro é marcado pelas celebrações do Candomblé à Iemanjá, momento marcado por diversas expressões
de culto a esta entidade por algumas comunidades com destaque para Boipeba, morro de São Paulo e Galeão, ocorrendo
nas outras localidades com menos expressão que estas mencionadas.
Também fevereiro, temos em alguns anos, o Carnaval da Gamboa. Um evento que se consagrou como o melhor na região
estuaria do Baixo Sul, devido aos investimentos públicos com shows e Bandas e atrações de grande porte, visando atrair
turistas e visitantes tendo como resultado o aquecimento econômico através da criação de trabalhos temporários e a
oferta de lazer para os referidos juntamente com a comunidade.
Entre o mês de Maio e Junho, acontece a festa o Divino Espírito Santo, uma comemoração que tradicionalmente acontece
50 dias depois da Páscoa, representando o momento em que o Cristianismo aconteceu o Pentecoste Ou derramamento do
Espírito Santo sobre os cristãos que estavam reunido em Jerusalém. De tradição católica, esta festa religiosa é formada
por novenas, missas e procissão acompanhada de cortejos e manifestações de baianas e pescadores devotos de Santo
Antônio, além de muitas outras formas de participação popular, e recentemente, a lavagem das escadarias da Igreja do
Divino Espírito Santos passou a compor as atividades festivas como uma manifestação dos negros, notadamente do
Candomblé.
O período Junino é o mais recheado e demanda da Administração Pública do Município, maiores investimentos para a
promoção das festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro, comemorados na Sede Municipal , na Gamboa, no
Galeão e em Moreré, onde buscando atender as expectativas de cada uma das comunidades mencionadas, dependendo
das disponibilidades orçamentárias , o Poder Público se responsabiliza em promover festas dançantes com a estrutura
local, valorizar a tradição cultural , promover o entretenimento destas e consequentemente dos visitantes atraídos pelos
artistas contratados para cada um dos eventos.
Na Sede do Município a comunidade Católica, celebra no dia 24 o dia de São João, tradicionalmente antecedido por nove
dias as missas (novenas) realizadas o Convento batizado com o nome do referido santo reunindo a comunidade em trono
das festividades religiosas, culminando também em festa dançante, que neste mês será realizado no dia 23. Este
padroeiro também é festejado no Galeão de forma semelhante, porém com uma duração maior, pois esta terá início no
dia 21 com apresentações de quadrilhas e irá até o dia 24 perfazendo 4 dias de festas, sendo que os dias 22,23 e 24
serão promovidas as festas dançantes pela Prefeitura, na comunidade e este Santo também será festejado no Distrito de
Boipeba no dia 23. Mas resta ainda, lembrarmos que na Gamboa e no Moreré comemora-se o dia de São Pedro, sempre
nos dias 28 em Moreré e 29 na Gamboa, precedidas de Missas e procissões Marítima mobilizadas e realizadas pela
comunidade católica e que terão também festas promovidas pela Administração Municipal.
No primeiro final de semana de Agosto temos na Sede o Município, os festejos da comunidade da Prata se destacando
com o período de homenagem ao Bom Jesus da Prata se destacando com o período de homenagem ao Bom Jesus da
Lapa, com a presença de um número grande de pessoas que acompanham este evento.
No Morro de São Paulo as homenagens , direcionadas à Senhora da luz ( padroeira da localidade) ocorrem anualmente
durante , o período de 30 de agosto à 08 de Setembro e há vários anos, tem sido organizada pela Irmandade Nossa
Senhora da Luz que se responsabiliza pelo planejamento, ornamentação e coordenação dos trabalhos da festa, que e
inicia com um novenário que normalmente vai do dia 30 de agosto a 07 de setembro, culminando no dia 08 com uma
alvorada festiva, seguida de batizados, procissão e Missa Solene.
O mês de outubro na Sede do Município é marcado pelas comemorações em honra à padroeira do Município, a Senhora
do rosário comemorado sempre no segundo final de semana do Mês. Fatos na história levam ao entendimento de que
esta festa tem sido realizada desde os primórdios da colonização, alguns anos logo após a tentativa de explorar e
colonizar as terras brasileiras através das Capitanias Hereditárias.
Esta conclusão é possível, devido a carta régia emitida em 1565, criando a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Cairu,
fato este que só consumou-se em 1610 com a instalação da referida Vila, marcada do Rosário de Cairu, fato este que só
consumou-se em 1610 com a instalação da referida Vila, marcada pelo início da construção da Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Rosário, a padroeira da cidade, portanto estes festejos em honra a Nossa Senhora do Rosário ,
tradicionalmente vem sendo comemorada há mais de 400 anos, com variadas manifestações do sincretismo religioso
notadamente os Caretas, um gruo de mascarados e cos corpos completamente cobertos, resultante da celebração às
entidades protetoras das colheitas, lá a crença é de que as máscaras hora representavam os espíritos malignos, hora
representavam um instrumento para afastá-los das aldeias.
Em novembro o Morro de São Paulo, local com mais de quatro séculos de história, centenas de quilômetros de praias,
além de contabilizar a visita de mulheres de pessoas anualmente, torna-se palco do Festival de Morro e São Paulo comum
público estimado em mais de 12 mil pessoas.
Estas são as principais festividades de padroeiros, mas além destas, ressaltamos comemorações diversas como a do Dia
Internacional da mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das crianças, Independência do Brasil , Outubro rosa,
Proclamação da República, Novembro Azul, Dia da Cultura e da Consciência Negra, Réveillon, diversos eventos esportivos
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tanto pela Secretaria de Cultura, quanto pela de Políticas Sociais , de Turismo ao longo de todo o ano, além de outros
eventos que integram o Calendário Cultural de Festividades do Município e que são promovidos pela Administração local,
ora em parceria com a Igreja Católica ou outra instituição, ora com apoio de empresários locais, buscando valorizar a
cultura, aquecer a economia, promover o turismo, além de outros benefícios, atraindo públicos diversos vindos de muitas
outras cidades para professarem sua fé e descontrair-se com todo o movimento que acontece em virtude das festas.
Diante do exposto, o município precisa se planejar para conseguir suporte de fogos de artifício para todos estes eventos e
festejos que, inclusive, fazem parte do seu Calendário Cultural. Assim, cabe ainda ressaltar que grande parte dos eventos
e festas contemplados contribuem para a projeção externa e estimula a visitação cultural e turística do Município , uma
vez que cada distrito possui sua festa específica , que se traduz no patrimônio imaterial da comunidade Cairuense, assim
para atender as expectativas dos moradores da referida comunidade, o Poder público passou a se responsabilizar na
promoção de festas dançantes com a valorização da tradição cultural e promover o entretenimento nestas datas e um
elemento integrante da destes festejos é a utilização de fogos de artifício.
4. OBJETIVOS
Viabilizar a queima de fogos nas festividades e eventos públicos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cairu.
5. BASE LEGAL
O processo de contratação do objeto deste termo de referência tem amparo legal, integralmente, na lei de nº 10.520 de
17 de julho de 2003 que institui , no âmbito da União Estados , Distrito federal e Municípios, nos termos do art. 37 , inciso
XXI, da Constituição federal, mobilidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências, no Decreto de nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que aprova o regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e , subsidiariamente, na lei de nº 8.666/93 e
suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da constituição federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
6. CALENDÁRIO FESTIVO
JANEIRO
Festa de Reis - Cairu – Sede
08 de janeiro - Destaque para os grupos culturais, Congos, Chegança, Reinado, Barquinha e dondoca e filarmônica.
Festa de São Sebastião – no distrito de São Sebastião – cova da onça. Destaque para Romaria Marítima de São
Sebastião.
Romaria: data móvel
Missa solene: dia 20 de janeiro
Festa profana: data móvel
Festa em Louvor a São Francisco de Assis – no povoado de Garapúa
Destaque para procissão de São Francisco percorrendo as barracas da praia
Dia: 28 e 29 de janeiro
Destaque para a Romaria e a procissão terrestre que acontece no dia 29/01
FEVEREIRO
02 de fevereiro Festa Oficial em homenagem à Iemanjá. - Distrito de Boipeba e Morro de São Paulo

CARNAVAL, com destaque para o CARNAGAMBOA no distrito da Gamboa do Morro e a LAVAGEM DA REVESSA na
sede do Município de Cairu. Que será realizado de 25 a 28 de fevereiro. (data móvel)
MARÇO

Celebra Cairu- Celebração Evangélica na sede do Município de Cairu.
Destaque para a Marcha para Jesus, quando todos os evangélicos saem pelas Ruas da Cidade louvando o
nosso Deus.
ABRIL
Lavagem da Igreja de Nossa Senhora da Penha – (Distrito de Gamboa)
Festa em Louvor a Nossa Senhora da Penha- Distrito de Gamboa-(data móvel) – confirmar data.
Destaque para o grupo Samba de Roda Nossa Senhora da Penha, que anima a festa, com as danças e
cantorias.
MAIO
Lavagem da Igreja do Divino Espírito Santo (Distrito de Boipeba)
Festa em Louvor ao Divino Espírito Santo- no Distrito de Boipeba- (data móvel / 7 semanas após a Páscoa.)
– confirmar data.
Destaque para a procissão do Espirito Santo e a Romaria de São Francisco de Assis, saindo do pontal e
percorrendo todas as ruas de Boipeba.
JUNHO
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Dia 13- Festa de Santo Antônio, na Avenida Santo Antônio. (Com destaque para a Rua da Pista). (Sede do
Município.)
24- Festa de São João. (Com destaque para o Distrito de Galeão e Rua do Fogo) com a tradicional festa de
São João, onde a comunidade se reúne para construção de arraia e ornamentação das Ruas com
bandeirolas.
29 - Festa de São Pedro. (Com destaque para Rua da Brasília na sede do Municipal, e para o distrito da
Gamboa do Morro e o distrito do Moreré)
JULHO
02 Samba dos Índios na Sede do Município, com destaque para o tradicional samba dos índios que
acontecem a mais de 50 anos, com a participação de toda a comunidade de Cairu e visitantes.
AGOSTO
Dia 06 - Festa do Bom Jesus da Lapa, na comunidade da Prata, em Cairu, iniciando com o tríduo
preparatório, sendo celebrada uma missa festiva no dia 06 de agosto.
SETEMBRO
Festa em louvor a Nossa Senhora da Luz - Distrito de Morro de São Paulo
Destaque para a capoeira quilombola de Mestre Carlito e a procissão de Nossa Senhora da Luz, data móvel confirmar.
OUTUBRO
07- Dia da emancipação da Cidade de Cairu.
Festa em Louvor a Padroeira Nossa Senhora do Rosário. (Sede do Município)
Destaque para o grupo cultural os Caretas que saem percorrendo as Ruas da Cidade às 5:00h da manhã.
NOVEMBRO
Festival de Primavera no Morro de São Paulo. (Data móvel) confirmar data
Primavera Cultural. (Data móvel.)
DEZEMBRO
01 a 03 Festa em Louvor a São Francisco Xavier. (no Distrito do Galeão.)
Destaque para o grupo cultural Zabiapunga, a Missa solene e a procissão percorrendo.
04- Festa em Louvor à Santa Bárbara no Povoado de Torrinhas.
Destaque para Romaria de Santa Bárbara e Missa Festiva.
08- Festa em Louvor à Nossa Senhora da Conceição e Elevação da Bandeira de São Benedito na Sede do Município.
Destaque para o hasteamento da Bandeira de São Benedito depois de percorre todas as ruas da Cidade.
26- Festa em Louvor a São Benedito com a realização da Missa solene em louvor a São Benedito - (Sede do Município)
Destaque para apresentação dos Grupos Culturais, Congos, Reinado.
7. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
QUEIMA DE FOGOS
ITEM
01
02
03
04

SERVIÇO/
MATERIAL
Fogos de
Artifício
Fogos de
Artifício
Fogos de
Artifício
Fogos de
Artifício

05

Fogos de
Artifício

06

Fogos de
Artifício

07

Fogos de
Artifício

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANTIDADE

Queima de foguete ( conhecido por pistolão ) de lançamento
de bombas aéreas de efeito sonoro com 13 litros
Queima de girândola de lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro composto de 468 tiros.
Queima de girândola de lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro composto de 3.600 tiros.
Show pirotécnico composto de girândola 468 tiros , kit
morteiro 2′,3′,4′ e 5′ POL, torta 50 tubos cores, kit 100 tubos
luzes e cores e leque 5′ POL.
Show pirotécnico composto de girândola 468 cores, kit 12
morteiros 2′ e 6 morteiros de 3′ POL, torta 49 tubos cores, kit
100 tubos luzes e cores e leque Lobo 5′ POL
Show de morteiro composto por girândola 468 cores, 81 tubos
de 2′POL, 25 tubos de 2,5′POL, 12 tubos 3′ POL e 06 tubos de
4 POL
Show de morteiro composto por 81 tubos de 2′ POL, 25 tubos
de 2,5′POL, 12 tubos 3′ POL e06 tubos de 4 POL.

CAIXA

500

PEÇA

50

PEÇA

05

SHOW

01

SHOW

01

SHOW

02

SHOW

04

8. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
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O prazo para execução do objeto deste documento será de 12 (doze) meses e deverá ser executado em todo o território
do Município de Cairu – Sede e nos Distritos – conforme tabelas e obedecendo o calendário Cultural de Festas do
Município ou demanda da CONTRATANTE.
9. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
SECRETARIA DE CULTURA
Rua Barão Homem de Melo, 36 - Centro
Coordenação: Michele Costa Santos
Tel: 75 3653 – 2381
E-mail: suc_cairu@yahoo.com.br
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A contratada obriga-se a:
a) Prestar os serviços de acordo com a proposta aprovada pela Administração Pública;
b) Comunicar por escrito ao Poder Público, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do
objeto deste Termo de Referência;
c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas quanto às
condições de habilitação e qualificação exigidas, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93);
d) Cumprir a forma de execução do contrato, da forma como exigido e descrito neste Termo de Referência;
e) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários,
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
f) Assumir por sua exclusiva responsabilidade indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do contrato, reservando-se à
CONTRATANTE o direito de descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância necessária ao
ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos;
g) Não praticar a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos materiais contratados, salvo
por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da Contratante, esta possa
aceitar quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a:
a)

Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura,
conforme art. 61, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
b) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
c) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço/equipamento
prestado/fornecido objeto do presente Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço/fornecimento
bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço prestado
na conta por ele indicada ao prestador.
e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando,
neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para
efeito de atualização do valor contratual;
f) Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital;
g) Acompanhar, supervisionar os serviços a serem prestados, de acordo com as especificações das planilhas nesse
termo de referência.
h) Conferir a compatibilidade entre os valores apresentados pelo Contratado e os preços constantes na tabela de
especificação do objeto, a fim de fundamentar a autorização ou não da dispensa dos mesmos.
i) Supervisionar, acompanhar, e fiscalizar o processo de execução para entrega do objeto do presente documento;
Repassar os valores estipulados no plano de trabalho, na conta por ele indicada ao prestador.
12. SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
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a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05
(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao
trigésimo.
e) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
f) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
g) Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE.
Durante esse período não incidirá atualização monetária;
h) O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento
do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
i) Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por
uma das seguintes alternativas:
9 promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
9 exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
13. CONDIÇÕES GERAIS
a. O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do
contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
b. A empresa deverá indicar em sua proposta a marca dos produtos ofertados.
c. Os produtos deverão ser apresentados e entregues conforme as especificações do Termo de Referência.
d. A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada para efeito de julgamento.
e. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as
diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o §3º do artigo 43,
da Lei Federal nº 8.666/93.
f. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Cairu - Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico.
g. O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
h. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
i. A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da empresa vencedora no
prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”),
condição essencial para homologação e contratação.
14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua Barão Homem de Melo, 36 - Centro – Cairu – Bahia.
Coordenação: Michele Costa Santos – Superintendente de Cultura
Tel: 75 3653 – 2381
E-mail: suc_cairu@yahoo.com.br
15. RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Rua Barão Homem de Melo, 36 - Centro – Cairu - Bahia
Supervisão: Maria das Graças Luz Peleteiro – Secretária Municipal de Cultura
Tel: 75 3653 – 2381
E-mail: suc_cairu@yahoo.com.br
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E EXECUÇÃO DE SHOW
PIROTÉCNICO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DO BAHIA.

QUEIMA DE FOGOS
ITEM
01

02
03
04

SERVIÇO/
MATERIAL
Fogos de
Artifício
Fogos de
Artifício
Fogos de
Artifício
Fogos de
Artifício

05

Fogos de
Artifício

06

Fogos de
Artifício

07

Fogos de
Artifício

ESPECIFICAÇÃO

UNID

Queima de foguete (conhecido por pistolão) de
lançamento de bombas aéreas de efeito sonoro com
13 litros
Queima de girândola de lançamento de bombas
aéreas de efeito sonoro composto de 468 tiros.
Queima de girândola de lançamento de bombas
aéreas de efeito sonoro composto de 3.600 tiros.
Show pirotécnico composto de girândola 468 tiros ,
kit morteiro 2′,3′,4′ e 5′ POL, torta 50 tubos cores,
kit 100 tubos luzes e cores e leque 5′ POL.
Show pirotécnico composto de girândola 468 cores,
kit 12 morteiros 2′ e 6 morteiros de 3′ POL, torta 49
tubos cores, kit 100 tubos luzes e cores e leque
Lobo 5′ POL
Show de morteiro composto por girândola 468
cores, 81 tubos de 2′POL, 25 tubos de 2,5′POL, 12
tubos 3′ POL e 06 tubos de 4 POL
Show de morteiro composto por 81 tubos de 2′
POL, 25 tubos de 2,5′POL, 12 tubos 3′ POL e06
tubos de 4 POL.

CAIXA

QUAN
TIDADE
500

PEÇA

50

PEÇA

05

SHOW

01

SHOW

01

SHOW

02

SHOW

04

R$ UNT

R$
TOTAL

AS EMPRESAS DEVERÃO INDICAR A MARCA DOS PRODUTOS OFERTADOS.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão, endereço residencial, e-mail e telefone].
A EMPRESA DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO QUE TENHA DISPONIBILIDADE PARA ASSSINAR O CONTRATO
NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU QUANDO CONOVOCADO.

____________________ , ____ de _______________ de 2019.

_______________________________________________

[Assinatura e carimbo].
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

___________________________________________________________
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO PARA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NOS
FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DO BAHIA Nº. _____/2019.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
CAIRU - BA E A EMPRESA ..........................................
NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Fernando Antônio dos Santos Brito, brasileiro, casado, com endereço residencial sito à Rua Barão
Homem de Melo, nº 19, Centro, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de
identidade nº 01.847.052-15, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 326.205.785-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ...................,
situada à ............................, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo
Senhor (a) . .............................., portador de documento de identidade nº. ............., emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ....................., vencedora do
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 016/2019, originário do Processo Administrativo nº 364/2019,
datado de 30/05/2019, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente
contrato para queima de fogos de artifício e execução de show pirotécnico nos festejos tradicionais do Município de Cairu,
que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada
em queima de fogos de artifício e execução de show pirotécnico nos festejos tradicionais do Município de Cairu, Estado da
Bahia de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante, obedecendo as condições oferecidas na
Proposta de Preços do Pregão Presencial nº. 016/2019 que, independente de transcrição, integra este instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na prestação dos serviços objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária especificada abaixo:
UNIDADE
GESTORA
11/11

FONTE
0000.0000/0042.0042/0010.0010

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2047

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
3390.39.00.00.00
3390.30.00.00.00

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE EXECUÇAO E VIGÊNCIA
O prazo para de vigência e execução dos serviços objeto da presente licitação será de 12 (doze) meses, podendo sua
duração ser prorrogada, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual.
PARÁGRAFO ÚNICO. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$ ........( valor por extenso).
§1º. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o
fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
§2°. O pagamento será efetuado mensalmente, na Tesouraria da Prefeitura ou crédito em conta bancária, até 10 (dez)
dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a prestação dos serviços do período.
§3º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
CONTRATADA.
§4º. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a
data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata
tempore.
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§5º. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços
ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
§6º. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com
a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E REAJUSTEAMENTO
O valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
a) A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei
nº. 8.666/93.
b) O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO
O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº.
8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA OBRIGA-SE-Á:
a) Prestar os serviços em prazo não superior ao máximo exigido neste edital, sujeito a aplicação de multa;
b) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura Municipal de Cairu ou a terceiros em razão
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita;
c)
Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
d) Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução dos
serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos
serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos
serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
e) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo
CONTRATANTE;
f)
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e
eficiente dos serviços objeto deste contrato;
g) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
h) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
i)
Atender às exigências legais estabelecidas pelo Exército e pelo Corpo de Bombeiros.
j)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se á:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias
da assinatura;
b) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
c) Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;
d) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;
e) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;
f) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Unitário.
§1°. Os serviços deverão ser realizados de acordo com a necessidade do Município, mediante emissão de Autorização de
Serviço.
___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramais: 213/214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
Pregão Presencial nº 016/2019– FL. 18/24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XKQL2ZPDL0X6CXQSLICPLQ

Esta edição encontra-se no site: www.cairu.ba.gov.br

Cairu

Quinta-feira
6 de Junho de 2019
21 - Ano - Nº 3332

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
§2°. O serviço em desacordo com o especificado no instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitada
parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a substituí-los no prazo assinado pelo Fiscal, sob
pena de ser aplicada penalidade.
§3°. Constatada a ocorrência prevista neste item, após a notificação por escrito à contratada, serão interrompidos os prazos
de recebimento e suspenso o pagamento, até a regularização da pendência.
§4º. Fica(m) designado(s) ............................, como responsável(is) pelo acompanhamento da execução do contrato em
questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
§5°. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestado. A contratante exercerá a
supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a Contratada promover os meios
necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante.
§6°. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
contratada.
§7°. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.520/02, Lei nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)

advertência;

b)

declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este Município por prazo de
até 05(cinco) anos;

c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;

d)

multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente
ao trigésimo.

§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE.
Durante esse período não incidirá atualização monetária
§ 4º - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas
aplicadas.
§ 5º - A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à
indenização, compensação ou reclamação.
§ 6º - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as
diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa;
§ 1º - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante,
sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título
executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento
contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas)
testemunhas
Cairu – BA., .............. de .................................. de ...........
FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS BRITO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE

..............................................................................
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramais: 213/214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
Pregão Presencial nº 016/2019– FL. 20/24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XKQL2ZPDL0X6CXQSLICPLQ

Esta edição encontra-se no site: www.cairu.ba.gov.br

Cairu

Quinta-feira
6 de Junho de 2019
23 - Ano - Nº 3332

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 016/2019

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
documento de identificação (Registro de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, outro apresentado) nº ..............,
expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta empresa, com
poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial
nº 016/2019, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar
contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado
como bom, firme e valioso.

_________, Ba ____ de _______ ..........

___________________________________________________________
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
(N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO V

À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 016/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.
_____de __________________ de .........
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI
À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 016/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ..................................................,
declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação contidas no edital do Pregão Presencial nº.
016/2019 e bem como estar ciente das sanções factíveis de serem aplicadas conforme preceitua o art. 4º, inciso VII, da
Lei 10.520/02, e compromete-se a fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município, bem como
tomar todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade dos serviços.

_____de __________________ de .....

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VII

À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial Nº 016/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
_______________________________, representada pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº
______________ e inscrito no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____de __________________ de ...........

____________________________________
NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL)
(N
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