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Cairu

Atos Administrativos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 034/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao
Decreto

Municipal

nº

3.801/2020

(https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0), com a
finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de
mercado visando a aquisição de equipamentos e materiais para atender às
necessidades da equipe de Salvamar ligados à Secretaria Municipal de Turismo,
pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços para os
equipamentos e materiais, conforme descrição contida no Anexo I da presente
chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 Ramal 208, e a cotação
em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ e
assinada pelo representante legal, deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail acima
até o dia 31 de Agosto de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços
de mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto
de posterior procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Federal nº
10.520/2002, no que couber.

Cairu-BA, 24 de Agosto de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA EQUIPE DE SALVAMAR LIGADOS À SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO, PERTENCENTE AO SISTEMA PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
PROPONENTE: _______________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________________________
TELEFONE: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________

ESPECIFICAÇÕES
BÁSICAS DOS
ITEM
QUANT
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
Camisa
manga
longa
vermelha/amarela (logo salva
1
vidas). Tecido UV, fator FPU
20
50+ sendo 10 no tamanho
M e 10 no tamanho G.
Camiseta vermelha/amarela
(logomarca
salva
2
vidas).Tecido UV, FPU 50+
20
sendo 10 no tamanho M e 10
no tamanho e G.
Short
vermelho/amarelo
(logomarca salva vidas).
3
20
Tecido Tactel com elastano
sendo 10 no tamanho M e 10
no tamanho G.
Apito
Profissional,120
decibéis de alta sonoridade,
material do apito: Plástico,
4
20
Cor do Apito: Preto. Cor do
cordão: Preto
Pranchão
salvamento
longboard. 10 pés com fibra
5
5
de vidro e 04 alças

R$ UNIT R$ TOTAL
UNID

INDICAÇÃO
MARCA

UN

UN

UN

UN

UN
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6

7

8

9

Nadadeira
salvamento
Composição: Sapata em
borracha termoplástica- TPR
macio, que propicia mais
conforto e evita fadiga
muscula, possui solado com
FRISOS antiderrapantes –
PALA em EVA com bordas
arredondadas que canalizam
a água, que propicia uma
batida de pernas com menos
esforço e maior propulsão –
Material TPR (Thermoplastic
Rubber) e Borracha
Salsichão
salvamento.
Confeccionado em espuma
maciça microporosa de PVC,
com
células
fechadas,
resistentes a intempéries, na
cor amarela, laranja ou
vermelha.
Dimensões
conforme solicitação: 900
mm
a
1.000mm
de
comprimento, 130 mm a 150
mm de largura e 70 mm a 80
mm de espessura, com
variação de +/- 3% nas
medidas.
Kit
(masc
+
snork).
CONTEÙDO: 01 snorkel e
01 máscara, embalados em
01
blister
plástico.
MATERIAL: Máscara Corpo
em silicone, Aro em plástico
e
Lentes
em
vidro
Temperado; Snorkel: Bocal
em Silicone e Tubo em
Plástico.
PROTETOR SOLAR fps 70,
220 ml, UVA/UVB com
VITAMINA e protege a pele
contra a ação nociva dos
raios ultravioletas dos tipos
UVA e UVB emitidos por
raios solares e por radiações
provenientes de trabalhos
com soldas elétricas e outras
fontes emissoras.

10

PARES

10

UN

20

UN

100

UN
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10

11

12

13

14

15

16

17

Binoculo 7 x 50. Tipo:
Binóculo. Campo de Visão
(metros): 119/1000. Diâmetro
da Lente (mm): 50. Material:
Plástico ABS emborrachado
e lentes de policarbonato.
Mascara Pocket. Pocket
mask com válvula para
passagem de ar. Alça para
cabeça do paciente, caixa de
proteção inclusa.
Botijão
05lts.
Garrafão
térmico
de
05
litros,
confeccionado em plástico
super-resistente e isolamento
com espessa camada de
poliuretano, retendo frio por
mais tempo. Boca larga
facilitando o enchimento e
limpeza. Com alça para fácil
transporte.
Boia isopor raia. Boia Raia
em isopor com 327 gr – 64 x
95 m/m
Corda
em
polipropileno
6.0mm. Cor branca com
resistência de 580 kgf.
Maleta Primeiros Socorros,
em Pvc, Cor Branca, 02
Bandejas
Articuladas.
Comprimento: 33,0 cm,
Largura: 20,0 cm, Altura:
16,0 cm ou modelo similar.
Boné uv, bordado em alto
relevo e com a traseira
totalmente fechada. Indicado
para o uso em extremas
exposições ao sol, pois
possui proteção solar UV
50+ e proteção para o
pescoço. Cor vermelho.
Tamanho padrão.
Colar cervical c/regulagem.
Confeccionado
em
polietileno,
de
alta
densidade, em 1/16 mm,
reforçado na parte da frente

10

UN

10

UN

10

UN

1.500

UN

1.500

M

10

UN

20

UN

5

UN
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18

19

20

com mais um milímetro,
permitindo
uma
maior
resistência
e
apoio.
Revestido de espuma macia
– tipo “EVA” macio especial
(Etil-Vinil Acetado). Fecho
em velcro de 05 mm em um
dos lados, em cores de
padrão universal. Possui,
também, um botão preto,
que permite a montagem,
bem como o tamanho do
colar, pela forma universal de
medida nos dedos.
Maca salvamento polietileno.
Polietileno; Peso máximo
suportado
-160
kg;
Fabricação
nacional;
Impermeável;
Resistente.
Altura: 7 cm; Largura: 45 cm;
Profundidade: 183 cm; peso:
8k.
Cobertor manta isolante
térmico de emergência. Em
Alumínio; peso: 0,05 kg;
Compacto e leve.
Bandeiras sinalização perigo,
em poliéster sendo 15 na cor
vermelha e 15 na cor
amarela. Formato triangular
como triangulo retângulo. O
tamanho
do
triângulo
retângulo é de comprimento
100 cm e a largura é 50 cm,
15 unidades de cada cor de
bandeira.
VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO:

5

UN

20

UN

30

UN

AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVERÃO INDICAR A MARCA
PRODUTOS
OFERTADOS,
LEVANDO
EM
CONSIDERAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS.

DOS
AS

A MARCA INDICADA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES
DOS PRODUTOS.
A LOGOMARCA SERÁ DISPONIBILIZADA À EMPRESA CONTRATADA NO ATO
DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O PROVÁVEL 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.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa,
contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIRU) como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA
PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal, que, quando aceita, não pode ser
alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das
condições aqui estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes
sujeitas as penalidades previstas na legislação aplicável.
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.
O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias contados do recebimento e da
aprovação pela unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento, a aquisição de equipamentos e materiais
para atender às necessidades da equipe de Salvamar ligados à Secretaria Municipal
de Turismo, pertencente ao sistema público de Cairu – Bahia.
2. NECESSIDADES
Garantir os equipamentos e materiais necessários à atuação da equipe de Salvamar
do município arquipélago de Cairu, pois o Salvamar é um profissional devidamente
habilitado para impor medidas preventivas, educativas e orientação de salvamento em
ambiente aquático, visando prevenir casos de afogamento. Para atuar nessa
profissão, é preciso ter boa resistência e preparo físico, saber nadar bem, ter fôlego,
capacidade

de

concentração,

entre

outras

habilidades,

e

necessitam

de

equipamentos específicos para sua atuação.
Sendo que as praias do município de Cairu contam com a presença constante de
turistas e de nativos de todas as idades, a atuação do Salvamar ocorre principalmente
na modalidades: salva-vidas de praias, que efetuam salvamento no oceano. Para
tanto, é necessário que os profissionais da área tenham o suporte dos equipamentos
para a realização do trabalho de salvar vidas evitando situações que possam ferir
tanto o envolvido quanto as pessoas ao redor dele.
3. JUSTIFICATIVA
Cairu é o único município arquipélago do Brasil com estimada pelo Senso do IBGE
2019, de aproximadamente 18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis) habitantes
distribuídos entre os distritos, povoados e comunidades do Morro de São Paulo,
Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas, Tapuias,
Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede.
Notadamente, os destinos turísticos mais visitados como Morro de São Paulo,
Boipeba, Garapuá e Gamboa merecem destaque no número de visitantes e turistas
que recebem.
Com a pandemia do Covid 19 que assolou o mundo, Cairu também foi diretamente
atingido pois sua principal atividade econômica é o Turismo. A partir do primeiro
Decreto Municipal datado de finais do mês de Março 2020, os visitantes e turistas
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foram impedidos de adentrar o município por medidas de contenção do vírus e
preservação da vida e saúde dos munícipes, de acordo com as orientações do Comitê
de Retomada Econômica estabelecido pelo poder público municipal. Após cinco
meses de fechamento, a administração municipal reabrirá o município para os turistas
a partir do próximo dia 03 de setembro. Um número significativo de turistas que estão
a meses confinados e sem oportunidade de viajar já confirmaram suas presenças no
arquipélago a

partir dessa data, o que torna ainda mais necessária a aquisição

imediata desses equipamentos.
A Secretaria de Turismo, com o objetivo de proporcionar essa segurança aos seus
visitantes e turistas e também dar continuidade ao cumprimento das normas legais
referente à oferta do trabalho de Salvamar, garantindo o direito do profissional, vê na
compra desses equipamentos a viabilidade desses trabalhadores salvarem as vidas
de pessoas que porventura estejam em áreas perigosas para o banho.
Não existe uma legislação legal sobre os profissionais da área, os projetos ainda
estão tramitando no Congresso Nacional. Não obstante a situação, alguns estados
brasileiros já tramitaram a sua lei, como é o caso do estado de São Paulo.
A presente solicitação visa garantir aquisição de material de salvamar para atender as
demandas da equipe de Salvamar do Município de Cairu, buscando um trabalho de
excelência. Visto que salva mar é um serviço essencial em nosso município, que
conta com uma expressiva extensão de praias, temos que estar comprometidos com
a missão de salvaguardar os banhistas, e principalmente, os turistas que muitas
vezes desconhecem os perigos existentes em algumas praias da cidade.
A presente aquisição visa suprir as necessidades relacionadas aos equipamentos
indispensáveis aos serviços de orientação e salvamento realizados por esses
profissionais que atuam em nossas praias. Quanto mais equipados estiverem à
disposição dos salvamar, maior será a possibilidade de garantir o bem-estar e a
segurança dos frequentadores destes espaços públicos.
Portanto os equipamentos são de extrema importância para que a equipe possa
garantir um atendimento eficaz e, também geram impacto positivo no atendimento por
parte dos profissionais de salvamento, deixando-os sempre apto a realizar ações de
resgate e salvamento nas praias do nosso arquipélago.
4. OBJETIVOS:
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x Garantir estrutura adequada para o trabalho da equipe Salvamar;
x Manter os serviços de ordem organizacional para o bom andamento dos
mesmos;
x Suprir a necessidade de equipamentos para a Secretaria de Turismo;
x Evitar acidentes e afogamentos nos rios ou mares.
x Instruir banhistas sobre as questões de profundidade e segurança do local,
x Orientar o banho, fazer salvamentos e procedimentos de socorro.
x Oferecer condições de trabalho para os profissionais ligados à rede pública do
município visando a qualidade e o bom desenvolvimento dos mesmos;
x Apoiar as demandas de necessidade do trabalho de salvar vidas.
5. BASE LEGAL
O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, na Lei Federal nº 8.666/1993;
na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas
aplicáveis à espécie, no que couber.
6. DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
Aquisição de equipamentos e materiais de Salvamar para suprir a Secretaria de
Turismo de Cairu. Os equipamentos e materiais a serem adquiridos, serão os
seguintes:
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS EQUIPAMENTOS
ITEM
QUANT UNIDADE
E MATERIAIS
Camisa manga longa vermelha/amarela (logomarca salva
1
vidas). Tecido UV, fator FPU 50+ sendo 10 no tamanho
20
UN
M e 10 no tamanho G.
Camiseta
vermelha/amarela
(logomarca
salva
2
vidas).Tecido UV, FPU 50+ sendo 10 no tamanho M e 10
20
UN
no tamanho e G.
Short vermelho/amarelo (logomarca salva vidas). Tecido
Tactel com elastano sendo 10 no tamanho M e 10 no
3
20
UN
tamanho G.
Apito Profissional, 120 decibéis de alta sonoridade,
material do apito: Plástico, Cor do Apito: Preto. Cor do
4
20
UN
cordão: Preto
Pranchão salvamento longboard. 10 pés com fibra de
5
5
UN
vidro e 04 alças
9/16
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6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

Nadadeira salvamento Composição: Sapata em borracha
termoplástica- TPR macio, que propicia mais conforto e
evita fadiga muscula, possui solado com FRISOS
antiderrapantes – PALA em EVA com bordas
arredondadas que canalizam a água, que propicia uma
batida de pernas com menos esforço e maior propulsão –
Material TPR (Thermoplastic Rubber) e Borracha
Salsichão salvamento. Confeccionado em espuma maciça
microporosa de PVC, com células fechadas, resistentes a
intempéries, na cor amarela, laranja ou vermelha.
Dimensões conforme solicitação: 900 mm a 1.000mm de
comprimento, 130 mm a 150 mm de largura e 70 mm a 80
mm de espessura, com variação de +/- 3% nas medidas.
Kit (masc + snork). CONTEÙDO: 01 snorkel e 01
máscara, embalados em 01 blister plástico. MATERIAL:
Máscara Corpo em silicone, Aro em plástico e Lentes em
vidro Temperado; Snorkel: Bocal em Silicone e Tubo em
Plástico.
PROTETOR SOLAR fps 70, 220 ml, UVA/UVB com
VITAMINA e protege a pele contra a ação nociva dos raios
ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos por raios
solares e por radiações provenientes de trabalhos com
soldas elétricas e outras fontes emissoras.
Binoculo 7 x 50. Tipo: Binóculo. Campo de Visão (metros):
119/1000. Diâmetro da Lente (mm): 50. Material: Plástico
ABS emborrachado e lentes de policarbonato.
Mascara Pocket. Pocket mask com válvula para
passagem de ar. Alça para cabeça do paciente, caixa de
proteção inclusa.
Botijão 05lts. Garrafão térmico de 05 litros, confeccionado
em plástico super-resistente e isolamento com espessa
camada de poliuretano, retendo frio por mais tempo. Boca
larga facilitando o enchimento e limpeza. Com alça para
fácil transporte.
Boia isopor raia. Boia Raia em isopor com 327 gr – 64 x
95 m/m
Corda em polipropileno 6.0mm. Cor branca com
resistência de 580 kgf.
Maleta Primeiros Socorros, em Pvc, Cor Branca, 02
Bandejas Articuladas. Comprimento: 33,0 cm, Largura:
20,0 cm, Altura: 16,0 cm ou modelo similar.
Boné uv, bordado em alto relevo e com a traseira
totalmente fechada. Indicado para o uso em extremas
exposições ao sol, pois possui proteção solar UV 50+ e
proteção para o pescoço. Cor vermelho. Tamanho padrão.
Colar cervical c/regulagem. Confeccionado em polietileno,
de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da
frente com mais um milímetro, permitindo uma maior

10

PARES

10

UN

20

UN

100

UN

10

UN

10

UN

10

UN

1.500

UN

1.500

M

10

UN

20

UN

5

UN
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18

19

20

resistência e apoio. Revestido de espuma macia – tipo
“EVA” macio especial (Etil-Vinil Acetado). Fecho em velcro
de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão
universal. Possui, também, um botão preto, que permite a
montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma
universal de medida nos dedos.
Maca salvamento polietileno. Polietileno; Peso máximo
suportado -160 kg; Fabricação nacional; Impermeável;
Resistente. Altura: 7 cm; Largura: 45 cm; Profundidade:
183 cm; peso: 8k.
Cobertor manta isolante térmico de emergência. Em
Alumínio; peso: 0,05 kg; Compacto e leve.
Bandeiras sinalização perigo, em poliéster sendo 15 na
cor vermelha e 15 na cor amarela. Formato triangular
como triangulo retângulo. O tamanho do triângulo
retângulo é de comprimento 100 cm e a largura é 50
cm, 15 unidades de cada cor de bandeira.

5

UN

20

UN

30
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7. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será em até 20 (vinte) dias após apresentação da Nota Fiscal e/ou
fatura e do termo de solicitação de pagamento, com o devido atesto do responsável
pelo acompanhamento do contrato.
8. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
a) Os equipamentos e materiais de Salvamar deverão ser entregues na sede da
Secretaria Municipal de Turismo de Cairu, que fica à Rua da Fonte Grande, S/N,
Distrito de Morro de São Paulo, Cairu, Estado da Bahia, CEP 45 428 000.
b) A entrega deverá ser feita na sua integralidade no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias, contados da ordem de fornecimento, emitida pela CONTRATANTE.
c) A Secretaria de Turismo de Cairu receberá os equipamentos entre as 8:00hs e
14:00hs de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
d) Para entrega do material constante do objeto deste termo deverão estar incluídos
todos os custos, transporte, frete, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.
e) O recebimento provisório/definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, da Lei
Federal nº 8.666/93.
f) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto e as disposições deste
Termo de Referência.
g) As informações solicitadas deverão estar impressas nas embalagens do produto,
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sem a utilização de etiquetas.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste termo por
determinação legal, obriga-se a:
a) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à aquisição dos
equipamentos;
b) Efetuar o pagamento nos prazos previstos neste termo;
c) 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.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A empresa contratada será designada ao fornecimento, zelando pela boa qualidade
dos equipamentos, prazo de entrega e horário. Deverá ainda entregar dos
equipamentos de acordo com especificações apresentadas neste termo e na proposta
apresentada para a presente chamada pública.
A CONTRATADA, além das obrigações consideradas contidas neste Termo de
Referência, obriga-se a:
a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes do
material, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante no
prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação exigidas no Edital (art.
55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93).
c) Prestar garantia mínima dos materiais e equipamentos.
11. RESULTADOS ESPERADOS
Manter em condições de segurança de trabalho os profissionais do Setor de
Salvamar, pertencentes à Secretaria Municipal de Turismo de Cairu, sendo de
fundamental importância o perfeito funcionamento para execução do trabalho, da
orientação e do acompanhamento de salva vidas, evitando acidentes e/ou transtornos
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para todos aqueles que moram ou visitam o município.

12. SANÇÕES
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Termo
de Referência sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho.
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. A
penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de
atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada neste termo, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro
na reincidência.
13. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Nome: Sílvia Rangel
Telefone: (75) 99922 8734.
e-mail: setur@cairu.ba.gov.br
14. DISPOSIÇÕES 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. 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.
c. A logomarca será disponibilizada à empresa contratada no ato da emissão da
ORDEM DE FORNECIMENTO.
d. A empresa deverá indicar em sua proposta a marca dos produtos ofertados.
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e. Os produtos deverão ser apresentados
especificações do Termo de Referência.

e

entregues

conforme

as

f. A empresa que não apresentar a proposta conforme solicitado será
desclassificada para efeito de julgamento.
g. 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.
h. A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato,
ficando a critério de o município decidir pela conveniência e oportunidade da
realização deste ato.
i. 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.
j. O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições
legais e normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da
Administração.
15. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
A empresa interessada deverá apresentar a documentação relacionada a seguir:
Na Habilitação Jurídica exigir-se-á:
x

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação
pessoal com foto) do(s) sócio(s) da empresa e 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/Consult
aPublica.asp) - emissão não superior a 30 dias.

x

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.

x

Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do
domicílio ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia
poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente
atualizada (emissão não superior a 30 dias).

Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
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x

x
x
x

x

x

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede
do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União,
Receita Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da
Receita Federal.
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.
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).

Na Qualificação Técnica exigir-se-á:
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
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) Alvará de Licença, Localização e funcionamento, compatível com o objeto desta
licitação, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
x

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/).

Para CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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x

Declaração firmada pelo representante legal da empresa 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 (DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR).

16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAIRU
Responsável: Roselidiana Azevêdo Farias - Secretária de Turismo de Cairu
Telefone: (75) 9 9185 2576
e-mail: diana.farias11@hotmail.com
17. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAIRU
Responsável: Roselidiana Azevêdo Farias - Secretária de Turismo de Cairu
Telefone: (75) 9 9185 2576
e-mail: diana.farias11@hotmail.com

16/16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GICD73RPWJTCVO+FICMRBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

