
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL b! flõ rLlX bÕ CORISE I4qjÜÍÇRIBE 

CONÇTØN"LCGO42 	; 
..........................5 

	 . 	! 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2017 

Solicitante 

EntelÓrgão: Prefeitura Municipal de São FéIix do Coribe 

Çritório de Julgamento: Menor Preço Global 

Por Lote. 

Regime cio EXOCUflO:  Indireta por Preço Global 

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura de 

jalco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de 

o FMix do Codbe 	- 2017; Lote 02 - Especifico para a realização de evento 	promovidos pelo 

Município, conforme orçamento anexo. 

Modalidade: Carta Convite. Publicação: 02/02/2017 (Mural de Avisos do Município). 

Espécie: Obras e Serviços de rngenhar;a ( ) 	- Serviços Comuns (X) 	- Aquisição/Fornecimento 

Data da Sessão: 14/02/2017 Horas: 09 horas. 

Base Legal: Lei Fedêrl 10.520/32. 

Empresa (as) Vencedora (as) 

LEME COMÉRCIO E SLFWlÇQ 	lELl 

Contra .r 
R$78.198,00 

. 
16(02(2017 

1 	Data da Adjudicação: 14/02/2017 Data da Homologação: 14/02/2017 

Valor Global do Processo: R$78.198,00 
&, 	' 	r 	7qowQoc3$91entariss: 	i 	. 

04.04- Fundo Municipal de Cultura; Proj/Ativ: 2.018 - Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e 
Religiosos: Elemento: 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 00, 
10,24). 

QumladQ Ue4LIçItaçdo 

Presidente 	 mem."'. 	 Membro. 

k. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÈLIX DO CORIBE 
--é 

Me siux DO CORlfl 

Comunicação Interna 	 São Félix do Coribe - BA, 25 de janeiro de 2017. 

1m0. Sr Jutaí Rudoa Ribeiro Ferreira 

São Félix do Coribe - Ba. 

Senhor Prefeito, 

Conforme se aproxima os eventos carnavalescos, e que este município pretende realizar 

os festejos de carnaval para os munícipes, como evento cultura e popular. Esta Secretaria 

necessita contratar empresa especializada em de locação de estrutura para o evento. 

Como este município não dispõe de equipamentos e estrutura que atendas às 

necessidades de eventos, como palco, iluminação,  sonorização, toldos e cabines 

sanitárias, faz-se necessário a contratação dos serviços, pois sem os mesmos não 

poderão atingir o propósito, diante disto, vimos através dos presente solicitar a V. Ex2., 

autorizar a comi66a0 permanente de licitaçao proceder a abertura de prOQeaQ para 06 

serviços retro citados, conforme descrito no objeto abaixo. 

Ôbjeto: contrafação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 

estrutura de palco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, sonorização e gerador de • energia: Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe - 2017; Lote 02— Específico para 

a realização do eventos promovidos polo Município, conforma orcamanto anexo. 

lnfvrmç?-Ihç uindá,qwv v rurw paru a§ dpe 	dowitão §rA prvycniente çIu 

recursos da Lei Orçamentária Vigente. 

A Modalidade de licitação será Convite. 

Atenciosamente, 

loelA 
Scrotgrió 

"ánio de Souza 
nieipl do Educação 
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End. Avenida Benedita Sitvéria 
Centrç,..° 4*Q 

2.9933-0089 
CNPJ: 21.725.545/0001-35 

soLucoesLeme(hQtmaiLcom 

E 
QLUÇ0t5 EMPREENDIMENTO 

RAZÃO SOCIAL LEME COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 

CNN, 21 ,72§.040-05 

Validado da Proposta: 30 dias. 

• Prazo de entrega / execução: 2/0212017 

• Condi90e5 de Pagamento; 1010312017 

• IMPORTO JÁ INCLUIDO NO VALOR 

• ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM POR CONTA DO CONTRATANTE 

LOTE 01 - CARNAVAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 2017 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT P. IJNIT. R$ TOTAL 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 

(iND 19 463,00 4630,00 

ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mi9, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanzaço de alta resistência) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexões 	em 	aco. 	Pós 	de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 'A com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado do PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, antI-moto, sem costuras 
mecanicas e com emenuaa vulçanhzadas a quente 
reforçada 	nos 	pontoa de 	maior Uegaate ou 
ruptura da lona. 

2. 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fibrieõ com ferro tubular espessura de Y'. na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conex~ em aço. F'Oa de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 

com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 3'4, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável Çalta rçjetQnçia 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, 	sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 

(iND 5 736,00 3.690,00 

reforçada 	nos 	pontos de 	maior desgaste ou 
ruptura da lona. 
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soLucopstprnPthotmait com . 

LEME 

(iND 1 9.88500 9.885,00 3 

Palco duas Aguas 12X6X1,50 -, do tipo duas 
águas, em formato especial de treliças horizontais 
e transversais sobrepostas, do tipo Box Truss 
760x660, fabricado em duroalumínio, soldado com 
lisa QN1 	- TU, QQm torres øc r- DO, 	para 
sustentação do Som, e revestido em lona modelo 
Fortcover cio tipo black out, anti-chama e anti-
fungos comprovado por laudo de flamabilidade, 
com capacidade de carga no inferior a 14000 kg 
distribufd2 	uniformêmenfe, 	com 	piso 	em 
compensado naval de 15 mm, carpete e uma 
escada ae acesso. 

4.  

SONORIZAÇÃO; 	08 	Caixas 	Subwoofer 	218 
lGOOWrms; 12 Caixas Line 210 MF 600Wrms HF 
12OWrmc; 	02 	flacks 	de 	Ámphfcaç&; 	01 
ProcessadorDBx2$0; 01 Console L89 ou 01V96: 
02 Caixas Subwoofer 115 KE; 02Caixas de alta 
KF; 02 Racks de Amplificação: 01 Processador 
DBX260 04 Monitores $M 222 Microfones Ciem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Reta 55 / Microfones Com Fio Beta 58 / SM58 / 
Reyerdynamic opus 39 / AKG DSSOS / Direct Box 
Ativos e Passivos 1 Cabos XLR Com Conectores 
Switchcratt 	e 	Neutrik 	/ 	Cabos 	PiO 	Com 
Conectores SantoAngelo e Neutrik / Estrutura em 
Grid Q30 Aluminio, 	Multicabo, 	Pedestais, 	rara 
público estimado de 8.000 à 10.000 pessoas. 

DIARIA6 3 3.47e,00 10.43100 

5.  

ILUMINAÇÃO: - 16 refletores par 64; - 2 box 
tíuba; - i maquina de fumaça (mínimo 2000 w 
dmx) -1 ventilador; - 1 strobo (mínimo de 100w); 
- 2 mini brutes; - 8 set Iisht 	-acessórios, gabo, 
gelatinas, glicerina, garras. 

DIARIAS 3 1.780,00 5.340,00 

6.  

Cabina 	Sanitária 	comum 	paredes 	laterais 
confeccionadas em polietileno de altadensidade, 
porta 	e 	gontra 	marçoa 	confeccionado 	em 
fiber9lass, com indicador "ocupado 	-e", tranca 

DIARIAS 30 127,00 4.110.00 

embutidas, mictório anti-respigo,assento do vaso e 
papeleira em plástico rígido, tanque de dejetos em 
polietileno com capacidade para 250 litros, teto 
translúcido em polietileno de alta densidade, piso 
antiderrapante, funcionando por um sistema de 
vácuc-pres520 	e 	injeçó 	de 	química 
biodegradâvel, 	bactericida 	e 	desodorante. 
Medindo 1,20 x 1,20 x 2, 20 metros. 

7.  Gerador de energia de 180 kva, tensão 110: 220: 
30: 440, çilpnciado, com trnârt 	ê IA Q 4.140,00 

a 
Fechamento - Em estrutura metálica laminada 
lisa Medindo 2,00 x2,50 cm cada lamina. m2  50 27,00 1 350 00 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 43,768,00 

End. Avenida Benedita Silvéria 

Centro, n0  L&Q 
9.9933-0089 
CNPJ 21.725.54510001-35 
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sotucøesLerne(ahotrnalLcQm 

LE 
LOTE 02- Especifico para a realização de eventos promovidos pelo Município 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT P. UNIT. R$ TOTAL 

1.  

Palco 10x5 - Estrutura metálica galvanizada com 
cobertura em lona sintética Night & Day, anti-

anti-mofo, com piso em compensado 
naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 	çloviamçnto 
montado com mesas, cadeiras, frigobar e espelho. 
A estrutura deverá possuir atorrâmento. 

UNO 8 1.57600 12.60800 

2 

SONORIZAÇÃO: 	04 	Caixas 	ubwoofer 	218 
1600Wrms: 08 Caixas Line 210 MF SOOWrms F-W 
lZOWrms; 	02 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
Processador 06X260; 01 Console L$9 ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02M Caixas de alta 
KF; 02 Raçks de Amplificação,-  01 Processador 
1313X260; 04NMonitores SM 222. Microfones Sem 
Fio Shure Rt 	87 / Microfones 9em r;0 	hure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / 8M58 / 
BeyerdynamicMM opus 39 1 AKG D660S / Direct 
Box Ativos e 	Passivos 1 Cabos XLR 	Com 
Conectores Swítchcraft o Neutrik / Caboa P10 
Com 	Conectores Santo 	Angelo e 	Neutrik / 
Estrutura em Grid OÔ Aluminio, Multicabo, 

DIARIA 6 1. 287,00 9600 

3, 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabrica?âo com ferro tubular ep;ura q; a", n 
chapa 14, com partes soldadas em sistema 11119, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanizaçêo de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexóes em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura dê ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 ã 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 3/4, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anfl-rnôfo, 	sem eaturac 
mecanicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos 	pontos 	de maior desgaste 	ou 
ruptura da lona. 

UND 10 685,00 6.850,00 

End. Avenida Benedita Sitvéria 

Centro, n°468 

9.9933-0089 
GNrJ: :1.77.545101.35 
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4. 

Toldos 10,00 x 10,00 - Em estrutura metIica - 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanizaco dê 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. 08 Pés 
de sustentação, sendo uma estrutura de ferro 
tubular (3") com altura de 3,00 á 350 mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de 3'., com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solo. LONA DE COBERTURA - 
Laminado de PVG impermeável, auto-extinguível, 
black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 
sem costuras mecânicas e com emendas 
vullenânizadálg a quente reforçada nos pontos de 
maior desgaste ou ruptura da lona, e bolsa para 
acondicionar a lona de cobertura. 

UNO a 1.184,00 3.552,00 

1 

S. 

1 

TQIUU J x J Estrutura Metalica - íaDricaçao com 
ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanização de alta resistência) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos e conexões em aco. Pés dê 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,0 a 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de %, com amarras especiais, 	UND 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo, 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, auto-extinguível, black-out solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

5 286,00 1.430,00 

34.736,00 

78.524,00 

End,,Avenida Benedita SiLvéria 
Centro, n0  460 

9.9933-0069 
CNPJ: 21.725.545/0001-35 

soLucoestemeflhotmafl.com  
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End. Avenida Benedita Sitvéria 
Centro, ri0  469 

CNPJ 21.7251.54510001-35 

soujçôrs É £MPRtNDIMENTOS 
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Pro&dcào Servico e Locauo 

RAZÃO SOCIAL: MAB PRODUCOES DE 

EVENTOS E SERVICOS EIRELI-EPP 

QNr4. z2,12&1$/0001-34 

• Validade da Proposta: 30 dias. 

• Prazo de entrega 1 execução: 

28/02/2017 

e 	Condições de Pa9amento: 10/03/2017 

• IMPOSTO JÁ INCLUIDO NO VALOR 

• AUMENTAÇAO E HOSPEDAGEM 

OR CONTA DO ÇONTMTANTF.  

LOTE 01 - CARNAVAL DF. 3A0 FF.LIX DO ÇORIBIE. ZQ17 

ITEM DISCRIMINÂCÃO LJN QUÂNT P. LJNIT. R$ TOTAL 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 

UND 10 485,00 4.650,00 

ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 
nti-ferru9em (salvanizaào de alta resistência?  e 

com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexões 	em 	aço. 	Pós 	de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2.50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordãe dê Nylon de %, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao 8910. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVG 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 

neg centos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

Rua Monteiro Lobato, 948- Bairro Morada da Lua - Barreiras Ba 
(77)99978-8585/99198-1368 
MâbIsr6dueaahntmaiI.com  
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2. 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes undas por encaxe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de ¼, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 

ng 	pontos de 	maior des3aste 	ou 
ruptura da lona. 

UNO 5 740,00 3.700,00 

3 

Palco duas Aguas 12X6X1,50 -, do tipo duas 
águas, em formato especial de treliças horizontais 
e transversais sobrepostas. do tipo Rox Truse 
760x660, fabricado em duroalumlnio, soldado com 
liga 6351 	- T6, 	com torres de 	P- 50, 	para 
sustentação do Som, e revestido em lona modelo 
Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-
fungos comprovado por laudo de flamabilidade, 
com capacidade de carga não inferior a 14000 kg 
distribuída 	uniformemente, 	com 	piso 	em 
compensado naval de 15 mm, carpete e uma 
escada de acesso. 

UND 1 9 887 00 9 887 00 

4. 

3ONORIZAÇAQ; 	06 	Caixas 	aubwoofer 	216 
lbOOWrms; 12 Caixas Line 210 ME 600Wrms FIE 
120Wrms; 	03 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
ProcessadorDBX2e0; 01 Console LS9 ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02Caixas de alta 
KE: 02 Racks de AmpliÍicaç20; 01 Processador 
D8X260; 04 Monitores SM 222. Microfones Sem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / SM58 / 
Beyerdynamic opus 39 / AKG D660S / Direct Box 
Ativos e Passivos / Cabos )(LR Com Conectores 

DARIAS 3 3.480,00 10.440,00 

Switchcraft 	e 	Neutrik 	i 	Cabos 	PIO 	Com 
Conectores CantoAngelo e Neutrik 1 Estrutura em 
Grid 	030 Aluminio, 	Multicabo, 	Pedestais. 	Para 
público estimado de 8.000 à 10.000 pessoas. 

S. 

ILUMIPJAÇÁO! - 'tg P~Mmir oni,  64: - 2 bom 
truss; - 1 máquina de fumaça (mínimo 2000 w 
dmx): - 1 ventilador: - 1 strobo (mínimo de 1500w); 

2 mini brutes: - 8 set Iight; -acessórios, cabo, 
9el8tina, glicerina garras. 

OIARIA$ 3 1.784,00 5.352,00 

Rua Monteiro Lobato, 948- Bairro Morada da Lua Barreiras Ba 
(77) 90070-9569 100199-1269 
mdbproducaoJl1otmall.um 
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TOTAL DO LOTE 01 R$ 43.927,00 

Cabina Sanitária comum paredes laterais 
confeccionadas em polietileno de altadensidade, 
porta e contra marcos confeccionado em 
fiberglass, com indicador "ocupado/livre" tranca 
embutidas, mictório anti-reapigoa8entQ do vaso e 
papeleira em plástico rígido, tanque de dejetos em 
polietileno com capacidade para 250 litros, teto 
translúcido em polietileno de alta densidade, piso 
antiderrapante, funcionando por um sistema de 
vácuo-pressão e injeção de química 
biodegradável, bactericida e desodorante. 
MUinço 129 A 129 ?Ç 2,29 melros. 

Gerador de energia de 180 kva, tensão 110; 220; 
380; 440, silenciada, com transporte e operador 

Fechamento - Em estrutura metalica laminada 
lisa Medindo 2,00 x2,50 cm cada lamina. 

8. 

7. 

8 

OlARIAS 30 138,00 

DIARIAS 3 1.386,00 

m. 50 28100 

4.140,00 

4.158,00 

1.400,00 

Produçào Serviço e Locaço 

LOTE 82 - Êspecifko para a realizació dê êvêntat V8M6VIdô§ polo Munlaíplo 

ITEM DISCRIMINAÇÃO (JN QIJANT P. UNIT. R$ TOTAL 

Palco lOxS - Estrutura metálica galvanizada com 
cobertura em lona sintética Night & Oay, anti-
chamaç, anti-mofo, com piso em compensado 
naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 	devidamente 
montado com mesas, cadeiras, frigobar e espelho. 
A estrutura devera possuir aterramento. 

UND 8 1 57900 12 924 00 

2 

SONORIZAQÂO: 	04 	Caixas 	ubwoofer 	210 
1600Wrms; 08 Caixas Line 210 MF 600Wrms HF 
120Wrms; 	02 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
Processador 08X260; 01 Console LSQ ou 01V96; 
02 Caixas 3ubwoofer 115 KF;  02M Caixas de alta 
KF; 02 Racka de Amplificação; 01 Processador 
D13X26O; 04MMonitores SM 222. Microfones Sem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Peta 59 1 5M58 / 
BeyerdynamicMM opus 39 / AKG D660S / Direct 
Box 	Ativos 	e 	Passivos 	/ 	Cabos 	XLII 	Com 
Oonaotoraa 6witQhQrtt u 	Flgwtrils ( 	P19 
Com Conectores Santo 	Angelo e Neutrik 1 

Estrutura em Grid 030 Aluminio, Multicabo, 

OlARIAS 8 1 288 00 10 30400 

Rua Monteiro Lobato, 948 - Bairro Morada da Lua - Barreiras lia 
(77) 99979-2r65 / 00109-1269 

mabproducao@hotmali.com  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: a81062db-d3b5-44d5-bcff-3667785e03c7



Produção Servico e Locação 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema n'iig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3) com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 

3.  cordas de Nylon de ¼, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 

UNO 10 687,00 6.870,00 

LÕNÁ 1512. ÕÕMUPÃ - Laminado do PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, 	sem costuras 
mer.Iiiniçuz e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos 	pontos de 	maior desgaste 	ou 
ruptura da lona. 

Toldos 10.00 x 10.00 - Em estrutura metálica - 
FMeco com ferro tubular egpegsura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. 08 Pés 

de sustentação, sendo uma estrutura de ferro 
tubular 	(2) 	com 	altura 	de 	2,00 	á 	2,90 	mis. 

4.  
Ancorados com cordas de Nylon de 3/,  com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solo. LONA DE COBERTURA - 

UND 3 1 187 00 3 561 00 

Laminado de PVC impermeável, auto-extinguível, 
black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo. 
sem 	costuras 	mecânicas 	e 	com 	emendas 
vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de 
maior desgaste ou ruptura da lona, e bolsa para 
acondicionar a lona de cobertura. 

Rua Monteiro Lobato, 948 - Bairro Morada da Lua - Barreiras Da 
(77)99978-8565 1 99198-1368 

mabproducao@hotmail.com  
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Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 
ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanização de alta resistência) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura øe ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 a 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de %, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável auto-extinguível, black-out solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti- flarna, anU-mgfQ, 	m costuras 
meç,Anicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

1.450.00 UND 5 290,00 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 3-4.809,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

Rua Monteiro Lobato, 948 -Bairro Morada da Lua - flarrefras Pa 

(77)99978-85051 99198-1368 

mabproclucao@hotmail.com  

78.736,00 
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1 	ii 
LUMINIJS AND SOUND 
CNPJ 01.741.396/0001-77 

 

LOTE 01 - CARNAVAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 2017 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT P. UNIT. R$ TOTAL 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 

UND 10 490,00 4.900,00 

ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 

ntt-terrugem (galvanização de alta resístencia) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexões 	em 	aço. 	Pés 	de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(34) com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de %, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extingulvel, 	black-out 	solar 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos 	pontos 	de maior desgaste 	ou 
ruptura da tona. 

2. 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3, na 
chapa 14. com  partes soldadas em sistema mig, 
com fra4amentc anti-ferrugem (galvani220ô dê 

UND 5 745,00 2,725,00 

alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 a 30 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de %, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecanicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos pontos de 	maior desgaste 	ou 
ruptura da lona. 

3 

Palco duas Águas 1 2X6X1,5O -, do tipo duas 
águas, em formato especial de treliças horizontais 
e transversais sobrepostas, do tipo Bom Trusc 
760x660, fabricado em duroalumínio, soldado com 
liga 6351 	- T6, 	com torres de 	P- 50, 	para 
sustentação do Som, e revestido em lona modelo 
Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti-
fungos comprovado por laudo de uamabWdade, 
com capacidade de carga não inferior a 14000 kg 
distribuída 	uniformemente, 	com 	piso 	em 
compensado naval de 15 mm, carpete e uma 
escada de acesso. 

UND 1 9.900,00 0.000,00 
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1 	JE 
uMINU3 AND 50UND 

CNN: 07.741.396/0001-77 

4.  

50NORI2ACÂO: 	08 	Caixas 	Subwoofer 	218 
lGOOWrms; 12 Caixas Une 210 MF BQoWrms HF 
120Wrms; 	03 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
ProcessadoroBX260; 01 Console LSO ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02Caixas de alta 
KF; 02 Racks de Amplificação: 01 Processador 
DOX2GÕ; Ó4 Monaores 9M nn2. Microfones Qem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / SM58 / 
Beyerdynamic opus 39 / AKG D6605 / Direct Box 
Ativos e Passivos / Cabos XLR Com Conectores 
$witchcraft 	e 	Neutrik 	/ 	Cabos 	PIO 	Com 
Conectores SantoAngelo e Neutrik / Estrutura em 
Grid 030 Aluminio, 	Multicabo, 	Pedestais. 	Para 
público estimado de 8.000 à 10.000 pessoas. 

DIÁRIAS 3 3.490,00 10.470,00 

5.  

ILUMINAÇÃO; - 16 refletores par 64: - 2 box 
truss; - 1 máquina de fumaça (mínimo 2ÓóÓ w 
dmx); - 1 ventilador; - 1 strobo (mínimo de 1500w); 
- 2 mini brutas; - B set light; -acessórios, cabo, 
gelatinas, glicerina, garras. 

DIÁRIAS 3 1.70,00 5.370,00 

6 

Cabine 	Sanitária 	comum 	paredes 	laterais 
confeccionadas em polietileno de altadensidade, 
porta 	e 	contra 	marcos 	confeccionado 	em 
fiberglass, com indicador "ocupado/livre", tranca 
embutidas, mictório anti-respigo,assento do vaso e 
papeleira em plástico rígido, tanque de dejetos em 
polietfleno com capacidade para 20 litrgg, teto 
translúcido em polietileno de alta densidade, piso 
antiderrapante, funcionando por um sistema de 
vácuo-pressão 	e 	injeção 	de 	química 
biodegradável, 	bactericida 	e 	desodorante. 
Medindo 1,20 x 1,20 x 2, 20 metros. 

DIÁRIAS 30 13900 4 17000 

7.  Gerador de energia de 180 Kva, tensao 110; zzo; 
380; 440, silenciado, com transporte e operador 

DIÁRIAS 3 1 39000 4 17000 

8.  
Fechamento - Em estrutura metálica laminada 
lisa Medindo 2,00 x2,50 cm cada lamina. 

m 2  50 29,00 1.450,00 

TOTAL DO LOTE 01 fl4j 44.15500 

LOTE 02 - Especifico para a realização de eventos promovidos pelo Município 

ITEM DISCRIMINAÇÃO IJN QUANT P. UNIr. RI TOTAL 

Palco 10x5 - Estrutura metálica galvanizada com 
cobertura em lona sintética NigFit & Day, anti-
chamas, anti-mofo, com piso em compensado 
naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 	devidamente 
montado com mesas, cadeiras, frigobar e espelho. 
A estrutura deverá possuir aterrameritõ. 

VNQ e 1.580100 12.640,00 
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1 	1  
iuMIMUS AND SÕUNn 
CNPJ: 07.741.396/0001-77 

 

SONORIZAÇÃO: 	04 	Caixas 	Subwoofer 	218 
1600Wrms; 08 Caixas Line 210 MF 600Wrms HF 
120Wrrns; 	02 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
Processador DBX290; 01 Console LS9 ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02M Caixas de alta 
KE; 02 Racks de Amplificação; 01 Processador 

2 D8X260; 04NMonitores SM 222. Microfones Sem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure DIARIAS B 1 290 00 10,320,00 

Beta 56 / Microfones Com Fio Beta 58 / 5M58 / 
SeyerdynamicMM opus 39 / AKG D660S / Direct 

ov AtiVór 	e 	P2991V09 	/ C2b09 XLR 	com 
Conectores Switchcratt e Neutrik i cabos PiO 
Com Conectores Santo 	Angelo e Neutrik / 
Estrutura em Grid Q30 Aluminio, Multicabo, 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3', na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 

3.  cordas de Nylon de 3/4,  com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 

UND 10 690,00 6.900,00 

LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
imperrneavel, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), 	anti-chama, anti-mofo, 	sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos 	pontos 	de 	maior desgaste 	ou 
ruptura da lona. 

4.  

Toldos 10,00 x 10,00 - Em estrutura metalica - 
lrabricaçao  com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 141  com partes soldadas em sistema mi$, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. 08 Pés 
de sustentação, sendo uma estrutura de ferro 
tuDuIr 	(') 	com 	altura 	de 	 Q 	m1, 
Ancorados com cordas de Nylon de % 	com 
amarras especiais 	fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solo. LONA DE COBERTURA - 

UNO 3 1.190,00 3.570,00 

Laminado de PVC impermeável, auto-extingurvel, 
black-out solar, tratamentos: anil UV extra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 
sem 	costuras 	mecânicas 	e 	com 	emendas 
vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de 
maior desgaste ou ruptura da lona, e bolsa para 
acondicionar a lona de cobertura. 
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1 
'JMINUS AND SOUND 

CNP,J: 07.741.396/0001-77 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 
TcÍÍQ tuwlur çp;ura de 	na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mie, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanização de alta resistência) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos e conexões em aço Pés de 
susteiitaçõ, sGndo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 250 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 3/4, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, auto-extingulvel, black-out solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
20 eIor), anil-chama anti-moto, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

UNO a 
	285,00 	1.425,00 

34.656,00 

79.010,00 

Ia 

Preço Global de R$ 79.010,00 (setenta e nove mil e dez reais) 
Valhlad, da Proflaft+s! €0 dig 
Prazo de Entrega! No Máximo 24 horas após a ordem de serviços 
Condições de Pagamento: 50% na assinatura do contrato e 50% após o evento 
4ó lncIwo na proposta de pretos valores de Impostos, taxa, encargos e fretes. 

ntÔniQ de Soun 
Mun. de Educaflo 
Decreto 02117 

114 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNIÇIrAL, PC §AQ FÉLIX DO CORIBE go FÉLIX DO (011151 

ANEXO X 

TERMO DE REFERÊCIA 

1. PROJETO; 

1.1. Locação de Estrutura de Palco. 

1.2 Delimitação do objeto: Serviços de locação de estrutura de palco. 

1.3 Modalidade da Licitação: Poderá ser adotada a modalidade de convite, para este tipo de 
contrafação, conforme disposição na forma das Leis Federal n° 6.666/93, e suas alterações pela Lei 
6.683194, 12.349/201 O, 12.440/2011, Licitação Pública inclusive os casos omissos; 

o 2. OBJETO 

2.1 Contratço de empresa especializada na prasta9au øe servi?os de locação de estrutura de 
palco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia; Lote 01 - Cari?avai 
de São Félix do Coribe - 2017; Lote 02 - Especifico para a realização de eventos promovidos 
pelo Município, conforme orçamento anexo: 

2. ESTIMATIVA DE CUSTO UNITÁRIO E GLOBAL: 

3.1. O valor estimado para a execução do fornecimento, conforme demonstrativo abaixo: 

Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe 2017 

Item Descrição dos Serviços Und Quant. V. Unk. V. Total 

Toldo 3x3: Estrutura Metálica - Fabricação 
com ferro tubular espessura de 3", na chapa 

14, com partes soldadas em sistema mia, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanizaçao 
de alta resistência) e com partes unidas por 
encaixe e fixadas por parafusos e conexões 
em aço. Pós de sustentação, sendo uma 
estrutura de ferro (ubulr (2") eom altura de 
2,50  à 3,0 mis. Ancorados com cordas de 
Nylon de %, com amarras especiais, fixadas 
em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de 
PVC impermedve), autv-wflinguívei, black-
out solar, tratamentos: ani UV extra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti- 
mofo, 	sem 	costuras 	mecânicas 	e 	com 
ómisndãe vulenindas a Quente reforçada 
nos pontos de maior desgaste ou ruptura na 

UND 10 

AVENIDA LUIZ WUARDO MAGALHÃES, S/N ~CENTRO -SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA-CEP: 47.665-000 
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ESTADO DA BAHIA 

1111~ FÉLIX DO CORIBE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO rÉLlx DO CORIBE 

lona. 

2 

Toldo 5,00 x 5,00 - Estrutura Metálica - 
Fabrica9ão com ferro tubular espessuras de 

3", na chapa 14, com partes soldadas em 

sistema mig, com tratamento anti-ferrugem 

(galvanização de alta resistência) e com 
partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos e conexões em aço. Pés de 
utênto, sendo uma estrutura de ferro 

tubular (3") com altura do 2,50 à 3,0 mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de 3/4 , 

com amarras especiais, fixadas em estacas 

de 	ferro 	enterradas 	ao 	solo. 	LÕNA 
COBERTURA 	- 	 laminado 	de 	PVC 

impermeável, 	auto-extínguivel, 	black-out 

solar, tratamento: anti UV estra durável (alta 
resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 
sem costuras meçcIniçã§ u çvm emendas 

vulcanizadas a quente reforçada nos pontos 
de maior desgaste ou rupturas da lona. 

UND 8 

Palco duas aguas 12x6x11,5 - Do tipo duas 
águas, 	em 	formato 	especial 	de 	treliças 
horizontais e transversais sobrepostas, do 
tipo 	Box 	Truss 	760x660, 	fabricado 	em 
duroalumínio, soldado com liga 6351 - T6, 
com torres de P- 50, para sustentação do 
Som, e revestido em lona modelo Fartoover 

do tipo black out, anti-chama e anti-fungos 
comprovado 	por 	laudo 	de 	flamabilidade, 
com capacidade de carga Me inferior a 

14000 kg distribuída uniformemente, com 
piso 	em 	compensado 	naval 	de 	iõmm, 
carpete 	e 	uma 	escada 	de 	acesso 	e 
camarim. 

UND 

SONORIZAÇÃO: 08 Caixas ÔuDwooíor Z10 
lGOOwms; 12 Caixas Line 210 MF 600Wrms 
HF 120Wrms; 03 Racks de Amplificação: 01 
Processador DBx280; 01 Console LSQ ou 

01V96; 02 Caixas de alta KF: 02 Racks de 
amplifioa9ao; 01 Processador DBX280; 04 

monitores 	$M 	222. 	Microfones 	sem 	fio 
Shure Beta 87 / Microfones sem fio Stiure 
Beta GB / Microfones com fio Beta 58/ 3M58 

DIARIAS 
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Lote 02 - Especifico para a realização de eventos promovidos pelo Municípk 

Descrição dos Serviços Quant. V. Unit. V. Total Item Und 

3;) ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FILIX DO CORIBE 

Ok  1 
SÃO FÉLIZ DO CORIBL 

/ Beyerdynamic OPUS 39 / AKO D6606 / 
Direct Box Ativos e Passivos / Cabos XLR 
com 	Conectores 	Switchcraft e 	Neutrik / 
Cabos MO com coneríti;inc§ §antoAn9elo e 
Neutrik / Estrutura em Grid 030 Alumínio, 
Multicabo, Pedestais, para público estimado 
de 8.000 à 10.000 pessoas. 

ILLJMINACAO: 24 Refletores par 64; - 2 box 
truss; - 1 máquina de fumaça (mínimo 2000 
w dmx); - 1 ventilador; - 1 strobo (mínimo de 
1500w); 	- 2 	mini 	brutes; 	- 8 set Iight; 	- 
acessórios, 	cabo, 	gelatinas, 	glicerina, 
garras. 

DIÁRIAS 3 

Cabine Sanitária: Comum paredes laterais 
confeccionados 	em 	polietileno 	de 	alta 
densidade, 	porta 	e 	contra 	marcos 
confeccionado em fiber9lass, com indicador 
1. ocupado/livre", tranca embutidas, 	mictório 
anti-respingo, assento do vaso e papeleira 
em plástico rígido, tanque de dejetos em 
polietileno com capacidade para Z0 litroa, 
teto 	translúcido 	em 	polietileno 	de 	alta 
densidade, 	pisto 	antiderrapante, 
funcionando 	por um sistema de vácuo- 
pressão e injeção de química biodegradável, 
bactericida e desodorante. Medindo 1,20 x 
1,20 x 5,20 metros. 

DIÁRIAS 30 

7 

Gerador de energia de 180 kva, tensão 110; 
220; 380; 440, silenciado, com transporte e 
operador 

DIÁRIAS 3 

Total 	  
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 00 CORIBE "' 
WX DO 001111111111E 

Palco 	1 0x 	- 	Estrutura 	metálica 
galvanizada com cobertura em lona sintética 
Night & Day, anti-chamas 	anil-mofo, com 

UND 5 piso em compensado naval 15 mm. Com 
camarim devidamente montado com mesas, 
cadeiras, 	frigobar e espelho. 	A estrutura 
deverá possuir aterramento. 

2 

Sunurizaçào: 	04 	caixas 	subwoofer 218 

1600Wrms; 08 caixas Une 210 MF GOOWrms 
HF 120Wrms; 02 Racks de amplificação; 01 
processador D8x260; 01 console L69 ou 
01V96: 02 caixas subwoofer 115 KF; OZM 
Caixas 	de 	alta 	KF, 	02 	Racks 	de 
amplificação; 	01 	processador 	08x260: 
04NMonitores SM 222. Microfones sem Fio 
shure beta 87 / Microfones sem fio Shure 
beta 58 / Microfones com fio beta 99 / CM9 
/ Beyer dynamicMM opus 39 / AKG D6608 / 
Direct box ativos e passivos / cabos XLR 
Com 	coneotore 	$witichoraft 	e 	neutrik 	/ 
cabos PiO com conectores Canto Angelo e 
neutrik / Estrutura em Grid Q30 Alumínio, 
Multicabo. 

OlARIAS 4 

Toldo 5,00 x 5,00 - 	Estrutura metálica - 
Fatiricaçao com ferro tuDular ObQUíQ UQ 
3", na chapa 14, com partes soldadas em 
sistema mig, com tratamento anti-ferrugem 
(galvanização alta resistência) e com partes 
unidas por encaixe e fixadas por parafusos e 
conexões em aço. 	Pés de sustentação, 
sendo uma estrutura de ferro tubular (3") 
com altura de 2,50 a 3,0 mts. Ancorados 
com cordas de Nylon de % , com amarras 
Opii, 	ti?wVe 	em 	estacas 	de 	ferro 
enterradas 	ao 	solao. 	LONA 	DE 
COBERTURA 	- 	Laminado 	de 	PVC 
impermeável, 	nuto-axtinuivel, 	black-out 
solar, 	tratamentos: 	anti 	UV extra 	durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti- 

UND 6 

mofo, 	sem 	costuras 	mecânicas 	e 	com 
emendas vulcanizadas a quente reforçada 
nos ponto de maior desgaste ou ruptura de 
lona. 
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ESTADO DA BAHIA 

PRFLITURA MUNICIPAL DE SÃO FLIX DÓ CÓPlF 

ko 
Mb flUX Do ORIBE 

'»!» 

Toldos 10,00 x 10,00 - Em estrutura 
metálica - fabricação com ferro tubular 
espessura de 3", na chapa 14, cem pertê 
soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanização de alta 
resisttnoia) e com partes unidas por encaixe 
e fixadas por parafusos e conexões em aço. 
08 pés de sustentaçao, sendo uma estrutura 
de ferro tubular (3") com altura de 300 a 
3,50 mis. Ancorados com cordas de Nylon 

4 
	

de 3/4 , com amarras especiais, fixadas em 
	

UND 
	

3 
estacas de ferra êntrr2d29 20 solo. LONA 
DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, auto-extinguível, black-out 
solar, tratamentos: anti UV extra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti-
moto, sem costuras mecânicas e com 
emendas vulcanizadas a quente reforçada 
nos pontos de maior desgaste ou ruptura da 
lona, e bolsa para acondicionar a lona de 
cobertura. 

Total 	  

Valor Global 	  

3.2 Os valores acima mencionados são referente à pesquisa de mercado efetivado pela Secretaria 

o Municipal de Educação. 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1 Conforme se aproxima os eventos carnavalescos, e que este município pretende realizar os 
fèr.têjog de carnaval para os munícipes, Gomo evento oultura o popular. Esta Secretaria necessita 
contratar empresa especializada em de locação de estrutura para o evento. Gomo este município 
não dispõe de equipamentos e estrutura que atendas às necessidades de eventos, como palco 
iluminação, sonorização, toldos e cabinas sanitárias, faz-se necessário a contratação dos serviços, 
pois sem os mesmos não poderão atingir o propósito, diante disto, vimos através dos presente 
solicitar a V. Exa., autorizar a comissão permanente de licitação proceder a abertura de processo 
para os serviços retro citados; 

5. PROJETO FINALÍSTICO CUSTEIO 

5.1 A Secretaria Municipal disponibilinrá o telefone n9  77•3491•2921, para informaçOo acerca ca 
licitação; 

AVENIDA LUIZ rDUARDO MAGALHÃES, SJN -CENTRO -SÃO FELIX DO CORIDE - aAt-IIA -CEP; 47.665-000 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 6A0 rLLl 1?9 ÇQRIDE  

ti 
Mo $ÉLIX DO (ORIBE 

52 Da DotaçaQ Qrçamentárla; 

04.04- Fundo Municipal de Cultura; Proj/Átiv: 2.018 - Realização de Eventos, Cívicos, Culturais 
e Religiosos; Elemento: 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 
00, 10, 24). 

, PRAZO ESTIPULADO: 

6.1. Para o Lote 01: 15 (quinze) dias, do dia 24/02 a 10/03 de 2017; para o Lote 02, a vigência terá 
inicio na data da assinatura até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos pçrlodos, nos termos do Art.57, da Lei no. 8.666/93 e suas cominaçóes posteriores, 
firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que as partes se manifestem com 
antecedência; 

o 7. FISCALIZAÇÃO 

7.1. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, que se responsabilizará pela fiscalização, controle 
dos serviços, no cumprimento cio termo de contratual; 

8. HABILTAÇÃO NA LICITAÇÃO; 

8.1. Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, l-labilitaço Financeira e outras se necessários; 

9. DÁS RESPONSABILIDADES 

9.1 DA CONTRATANTE 

.1.1 Comunicar ao Iiçitanw vençedor cjualcjuer anormalidade ocorrida na execução do objeto 
licitado, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas; 

9.11 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme emissão de ordem de serviços, e 
disposições cio contrato; 

9.1.3 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de impostos dos fornecimentos; 

9. 1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n18.666/93; 

9.1 .b Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem executados nas caitrniiddêt eontrtuais a 
serem firmados entre as partes; 

9.1.6 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços a serem executados em desacordo com as 
especificações constantes contratuais; 

9.1.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto do contrato, a ser 
firmado ente as partes; 

0.1.2 Fiscalizar a execução do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros, para 
prestar assistência ou informações julgadas pertinente 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA -CEP: 47.665-000 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA lvi UNIÇIPAL. P 5ÃQ FÉLIX DO CORIBE 

Is 
SÃO rtux DO COlIDI 

0.1.9 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelas licitantes vencedoras, do 
certame licitatõrio; 

9.1.10 Notificar, por escrito, o licitante vencedor da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

9.1.11 Será de responsabilidade da CONTRATANTE garantir as condições para efetivação dos 
fornecimentos; 

9.2 DA CONTRATADA 

0.2.1 Ecutar fielmente o contrato, em çoriformidaue gom as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na Lei n°  8.666/93, e suas cominações, de forma a não interferir no andamento das 
atividades da contratante; 

9.2.2 Executar todos os serviços objeto desta Licitação de acordo com a sua proposta de preço; 

9.2.3 Assumirem caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista ou 

previdenciário e respectivos ônus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal eventualmente 
contratado para execução dos fornecimentos, inclusive acidentes de trabalhos, serviços 
extraordinários, estadias, alimentação, deslocamento, no cumprimento do objeto deste convite; 

924 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos dos fornecimentos a serem contratados; 

9.2.5 Entregar o objeto licitado livre de qualquer embaraço seja de ordem financeira ou tributária; 

9.2.6 A Contratada será responsável pelo pagamento de toda e cjualquer indenização por danos 
causados à Contratante e/ou a terceiros, por culpa ou dolo seus, ou de seus colaboradores, 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados. 

. 	2.7 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

9.2.8 O licitante vencedor do certame liçitatõrio observará o disposto no art.12, combinado com o 

art.13 da lei n08.078190, dispõe sobre qualidade dos produtos ofertados; 

10. PAGAMENTOS 

10.1 O pagamento á contratada será efetuado da seguinte forma; para o Lote 01, será pago 100% 
w vntr,a dos  servi?osj rara o Lote 02, será pago em até 30 dias, contar da requisição 

conforme medição, com apresentação da Nota FlsçalfFatura, correspondente ao o6jeo, aes1ada 
pela Secretaria de Administração e Finanças; 

11. ESTRATtGIA DE EXECUÇÃO: 

11.1 Os serviços serão executados na sede deste município; 

12. OBJETIVO GERAL 
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ESTADO DA BAHIA
SA0 FÉLIX DO CORIBE 

-- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

12.1 Objetiva-se manuten3o çiQc cervigoe públicos administrativos e de atendimento ao público, 

deste município; 

13. FONTES DE PESQUISA 

14.1 Secretaria Municipal de Educação. 

São Félix do Coribç - BA, 25 de janeiro de 2017. 

oel 4htônio de Souza 
Secretário Municipal de Educação 
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Contabilidade ciente em,  c261 01 / 	 

r Setor de licitação ciente em,  9', t 	1 /  Q_- /  J  rT visto 

Assessoria jurídica ciente em, 2 €2! / 	visto 

's!iroFerreira 

o 

Iui 	p_I 1 

Prefeito Municipal 

rSTADO DA BANIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 
540 rtux DO CORIBE 

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO 

Referente a processo administrativo n°032/2017 
Do; Qabinete do Prefeito 
Para: SETOR RESPONSÁVEL POR LICITAÇÕES 
Data: 26 de janeiro de 2017. 

Nos termos do ato de requisição, emitido mediante Memorando Interno, expedido 
pelo Secretário Municipal de Educação, autorizo a abertura do procedimento 
administrativo de contratação. 

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na seguinte 
sequência. 

1. Setor de contabilidade, para indicação de recursos de ordem orçamentária para 
efetivação de pagamento das despesas; 

2. Stor d@ Licitações, para que providencie a adoçao das medidas cabíveis, 
inclusive parecer sobre a dispensa; 

3. Assessoria Jurídica, para emissão de parecer Jurídico sobre a legalidade e a 
conveniência da contratação. 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. S/N - CENTRO - SÃO YÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP; 47.665-000 
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ESTADO DA BAHIA 	 - 

« 	PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo FLIX DO CORIBE SAOÉORIBE 

São Félix do Coribe - BA, 27 de janeiro de 2017. 

DO: Departamento Jurídico 

Para: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Prezado Senhor, 

A apreciação deste setor, para analise e aprovação nos termos do parágrafo 

único do art.38 da Lei n°. 8.666/93 - Licitação e contratos administrativos, minuta do 

contrato, Edital e seus anexos, sob o ri0. GG002I201 7, que objetiva-se Contrataçao de 

empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, 

cabines sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia, para o evento do carnaval do 

Município de São Félix do Coribe - BA, conforme descrito na planilha orçamentária 

PpQeifie2ço tár_nic2 gflgygg.  

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das 

oluauIaa neoeria, conforme previaao contida nua arta. 40 e DO da lei a°. 0.000/83, 

aprova-se e, encaminha o processo em condições de ser autorizado pela autoridade 

competente de assim entender conveniente á Administração Pública. 

É o parecer, 

Márcio 
OAB/BA 28.111 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ PAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.sov.br  
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, 'ç 1I  
IL 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

AUTUAÇÃO 

TEPMO DE ABERTURA PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo n0  032J2017 
Modalidade de Licitação: Convite n°. CCO02/2017. 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2017, nesta cidade de São Félix do 

Coribe - Bahia. no Setor de Licitações, em cumprimento ao determinado no despacho do Prefeito 

Municipal, o senhor Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, fa90 abertura dos trabalhos atinentes ao presente 

Processo Administrativo com o objetivo para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, sonorização e 

gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe - 2017; Lote 02 - Especifico 

para a realização de eventos promovidos pelo Município, conforme Termo de Referência em 

anexo, do que, para constar, lavrei o presente Termo. 

São Félix do Coribe - Bahia, 27 de Janeiro de 2017. 

-14 
Luiz Carlos Peneira 

Presidente da Comissão de Licitação. 

o 
AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHAES. S/N - CENTRO - SÃO FLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo FÉLIX DO CORIBE sÃo f LuX DO (ORIDL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 

LIÔITÂCÂÓ NO. 012/2017 

CONVITE NP 0000212017 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede à Av. Luis EduardQ Magaltiftes, siri - 
Centro - São FéliX do Coribe - Ã. inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.81/0001-30, atraves da 
secretaria de Administração e Finanças, torna público licitação, a quem interessar possa, que o 
recebimento e abertura das propostas será, às 09:00 horas, do dia 14 de fevereiro de 2017, na 
sala de licitação, sede desta Prefeitura, na execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço por LOt& dó tipo de licitação menor preço, modalidade Convite n°, 0000zizoii, na forma 
das Leis Federal n0 	e suas alterações pela Lei 8.663(941  1Z.48íZ010, 12.44012011, 

• Licitacão Pública.  Convite completo e seus anexos à disposição dos Interessados no período de 
02 a 14.02.2017. das QO às 14:00hs, na sede desta Prefeitura, a Av. Luiz Eduardo Magalhães, 
s/n, maiores informações no telefone (77-3491-2921-22-23); 

1.0- ÕflJFTÕ 

11-  Constitui objeto desta licitação serviços: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de estrutura de palco, iluminaçâo j  woinco aanitdrias, 
toldos, gonorizâcão e gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de São FÓlIA çJQ Qoribe 
2017: Loto 02 - Egecífico para a realização de eventos prumoviUca pelo Município, 
conformo orcamenfo anexo. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

1.1 - roclerão participar desta licifaço, al4m dos convidados, os licitantes cadastrados ou não 
que manifestarem seu interesse em participar do certame com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas, e que satisfaçam integralmente as condições 

• deste ato. 

111 - Não poderão participar as empresas que estão suspensas de licitar ou impedidaa de 
contratar com a Prefeitura Mundpal de S5o Félbc do Coribe durando o prazo øa sançaj 
aplicada: 

1.3 - Não poderão participar as empresas que estão sob processo de falência ou concordata, 

onuroo de credores, digôluflô, lkuidaç&o jucical ou extrajudicial, fusão, ciso, ou 
incorporação;  

1.4 - Não poderão participar as empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação; 

1.5 - Não poderão participar sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais, bem 
como consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição, 

1 	- NÔo poderdo participar ag gooiêddêt integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - sÃo FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CLI'; 47,új-000 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO COPIRÊ ál~ FLUX DO (0111111E 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado Que 
n20 agom rêbresentando friteresse econômico em comum; 

1.7 - Caso seja necessário o acréscimo ou supressão dos quantitativos de seu objeto, deverá 
ser obedecido às disposições contidas no Art. 65 da lei Federal no 6.006(93. 

2- PROCEDIMENTQ LIQITATORIO 

2i- Na data, horária e local estabelecido neste Edital, em sessão pública, será realizado o 
procedimento licitatório, com a participação dos representantes legais dos licitantes. 

2.2 - Quando o licitante se fizer representar por procurador, este devera apresentar documento 
de identidade e procuração em papel timbrado, firmado por pessoa legalmente habilitada e com 
firma reconhecida, conferindo amplos poderes para praticar todos os atos necessários e 
inerentes ao presente processo licitatório, salvo quando se tratar de inatrumento público. 

• 2.3- Será admitida a participação de apenas um representante de cada empresa licitante. O 
representante que não comparecer a alguma reunião devidamente marcada pela Comissão, a 
sua ausência implicará na concordância com as decisões tomadas, não lhe cabendo, sob 
nenhuma hipótese, o direito de impugnação ou recursos. 

24 Uma voz entregues os credenciamentos e documentos de identificação de todos os 
licitantes, no será permitida a participação de retardatários. 

2.5 - O Processamento de licitação obedecerá ao disposto no Art.43 da Lei n.° 6.000153, a saber: 

2.6- Abertura dos Envelopes contendo a documenta9ào de I-la»ilitaçao dos licitantes 
credenciados. e sua apreciação: 

2.7- Devoluções dos Envelopes - Proposta de Preços, fechados, aos licitantes inabilitados, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação: 

Z.8- Abertura do Envelope - Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após 
o julgamento dos recursos interpostos: 

2.9 - Verificaco da conformidade de cada proposta com os requisites do Convite e com OS 
preços correntes no mercado, e desclassificação das propostas desconformes, incompatíveis, ou 
inexeqüíveis, na forma do Art. 42, II, cia Lei n.° 8.666/93. 

2.10 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Qomiss80. 	

3. HABILITAÇÃO 

3.1 - Para fins de habilitação, a empresa deverá apresentar na sessão da lioitaçao os 
documentos, que deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada, seja por tabelião de notas ou membro da Comissão de Licitação, no ato cia abertura 
da licitação, ou publicados em órgão da Imprensa Oficial. 

3.2 - Para fins de habilitação, a empresa deverá apresentar, na sessão de abertura do convite 
as certidões conforme abaixo: consistirá em: 	

\V 
AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÊLIX DO CORIBE - BAHIA - CL?: 47.665-000 
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rTÀDo DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO QORIDE 

ko 
SAOÇÉLIXDOCORIBE 

3.2.1 Registro comercial, no caso de emprega individual; 

3.2.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

3.2.3 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
32.4 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

3.2.5 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta á regularidade relativa a 
Seguridade 3ocial (INSS); 

3.2.6 prova de regularidade para com a Estadual, do domicílio ou sede do Licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei 

o 3.2.7 prova de regularidade para com a Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei 

3.2.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia, por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando §ituaçao regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

3.2.9 Certidão negativa de débitos trabalhistas, demonstrando situação regular no cumprimento 
das obrigações trabalhistas, (art.642-A, da CLT, acrescentado pela a lei n°12.440/2011). 

fl OUTRAS COMPROVAÇOE 

3.3.1 Declaração que cumprimento o art.70  inciso X)(Xlll da Constituição Brasileira, alusivo que 
não empresa menor; 

3.3.2 oeclara?ao que nao foi declarado iniclõneo para licitar com a Prefeitura de São Félix do 
Coribe; 

o 3.3.3 Declaração que está disposto a contribuir com o desenvolvimento sustentável do Brasil; 

- As empresas licitantes deverão apresentar planilha orçamentária com valores unitários e 
totais dos itens, será considerada vencedora a licitante que classificada e habilitada, apresentar 
o MENOR PREÇO DE GLOBAL POR LOTE: 

4- PROPO5TA DE PREÇOS 

4.1- A proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo a via original 
devidamente assinada, datilografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, EM PAPEL 
TIMBRADO DA EMPRESA, endçrç9uda a OQMlaøAO PERMANENTE OË LICITÂÇÁÔ, com a 
descrição em sua parte externa do nome ou Razão Social do licitante, a modalidade e n.° da 
licitaço, e a expressão "PROPOSTA DE PREÇOS". 

4.2- A proposta de Prego deverA er datilografada ou por comput2dor sêm emendas, rasuras ou 
entrelinhas, e deverão conter; 

a) Razão Social da empresa, endereço, telefone e telefax; 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SIN - CENTRO - SÃO FÉLLX DO CORIBE - BAHIA - CEP; 47.665-000 
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ESTADO DA UAI-IIA 

pRrrrn'URA MUNICIPAL pg ÃQ FeLIX DO CORIBE 
kI 

3*0 rtLIJI ÕQUIIWI 

b) Número do CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal conforme o caso; 
c) Número do Convite e objeto da mesma: 
U) Preços, prazos, condições de pagamento, de acordo com o previsto neste Convite; 

4.3- Os preços apresentados são definitivos, não sendo aceito qualquer alteração posterior, por 
qualquer meio, informando engano, erro ou omissão do responsável ou de seus funcionários. 

5- JUL@ÀMrNTÓ DÁS PROPOSTAS 

3.1- Será considerado vencedor desta licitação o licitante que apresentar as propostas de acordo 
com as especificações deste Convite e oferecer o menor preço global por lote. 

2-  Após apreciação das propostas pela Comissão Permanente de Licitação, a doumentaçao 
será encaminhada para deliberação da autoridade competente quando A homologação e 
adjudicação do objeto da Licitação. 

3.3- Ate a assinatura do instrumento contratual, poderá a autoridade competente excluir 
licitantes, em despacho motivado, sem direito a indenização e sem prejuízo de outras sançoes, 
se tiver ciência do tato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da Licitação que 
revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

5.4- Havendo igualdade entre duas ou mais propostas a comissão adotará como critério de 
desempate; o 3orteio. 

5.5- As dúvidas, reclamações e impugnações que porventura surgirem durante as reuniões 
serão registradas em atas, e decididas a critério do Presidente da Comissão na própria reuniao, 
ou deixadas para posterior deliberação, comunicando-se o resultado aos interessados. 

- aera assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte (art.44 da Lei Complementar n°  123, de 
14/1212006, alterada pela LC 14712014). 

5.6.1Entende-5C Por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
mioroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada. 

6.62 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 10  deste artigo será de 
91 ---- 

ate DYo (cinco por cento) superior ao melhor preço 

5.7 - Art.45 - Para efeito do disposto do Art.44 da Lei Complementar n° 123 de 14112/2006), 
ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma: 
5.7.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de p[OÇQ interior aquela consídrada vêrtõedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado, 

5.7.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do item n° 6.6 acima, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do §§ 10  20  do art 44 da Lei Complementar n0  125106. supra mencionado, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

5.7.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontram no intervalo estabelecido no & 10  do art .44 da Lei 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO PÊLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 "ZÇ) 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo FELIX DO CORIBE sAo UúIÕÍCOR1DE 

Complementar n° 123 retro mencionado será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

.7.4 Na hipótese da não contracõ nos termos previstos nos casos do item 5.7, 1 II acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

5.7.5 O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte 

5.7.6 para que essa possa gozar dos benefícios da Lei 123/2008. é necessário no ato do 
credençiamento do licitante apresentar, certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do 
AltO°  da l.N 103/2007do DNRC— Departamento Nacional de Registro no Comércio. 

.7J - 'Art.4a. 	  
1°  havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de D (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 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. 

5.7,6 - "AI. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvçMmento economico e social no âmbIto municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das políticas públicas e o incentivo â inovação tecnológica. 
Paragrato único. No que diz respeito ás compras públicas, enquanto não sobrevier legislação 
estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e 
empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal." (NR) 

5.7.9 - "Art. 46. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: 

- deverá realizar processo licitatôrio destinado exclusivamente à participação de microempresas 
e empresas 0o pequeno porte nos itens de contratacAõ cujo valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais); 

li - poderá, em relaçao aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços,i 
exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

III - deverá estalIççgr1  um certames para aquisição d@ boM Clê nãtureza divsve), cola de até 
25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

5.7.10- 5 1 0  (Revogado). 

5.7.11 - 	° Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, 
estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido." 
(N R) 

5.7.12-"Art.49. 	  
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo FÉLIX DO CORISE 

   

SÃO FtUXDOCORIBE 

 

o 

- (Revogado); 

IV - a licita*g for dispensável ou inexigível, nos termos dos arfs. 24 e 25 da lei n°  8.666, de 21 
de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e II do art. 24 da mesma 
Lei, nas quais a compra devera ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de 
pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1 do art. 48." (NR). 

6- RECURSOS 

6.1-  Os recursos relativos a esta licitação serão formalizados de acordo com as disposições do 
CAPITULO V - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, nos termo do art.109 da Lei n18.666/93. 

6.2 - Qualquer tmpugnaçao quanto ao teor deste Convite, que esteja em desacordo com as 
disposicjøes da Lei 6666193, devera o licitante fazê-lo até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão Permanente de Licitação 
julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis antes da abertura dos envelopes de 
habilitação. 

6.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite o licitante que, tendo-os aceito sem 
objeções venha a apontar, depois da abertura das propostas, falhas ou irregularidades que o 
viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recursos. 

6.4 - Não serão admitidos recursos sobre fatos não apontados em atas, nem aqueles interpostos 
fora do prazo. 

7 - ?RAZO DE ENTREGA 

7.1 - Para o Lote 01: 15 (quinze) dias do dia 24 de fevereiro a 10 de março de 2017; para o Lote 02, a 
vigência terá início na data da assinatura até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos do Art57, da Lei n°. 866619$ e *uuo cominaçoes posteores, firmando-se 
para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que as partes se manifestem com antecedência. 

8-PAGAMENTOS 

Si - O paaamenfo será efetuado da seguinte forma: Para o Lote 01, sera pago 100°(o após a 
entrega dos seiçõs: para o Lote 02 será pago em até 30 (trinta) dias, conforme mediçao, ordem 
de serviços, e apresentação de documento fiscal preenchido corretamente, sem rasuras e 
entrelinhas, atestado pela Secretaria de Administração. 

8.2 - A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe poderá deduzir de qualquer pgamUntQ, cio 
pleno dtrito, â2 vãlarês correspondentes a qualquer ônus decorrentes da exeouçao do contrato. 

8.3 - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais. 

9- REVISIO DE PREÇOS 

9.1 - Os preços contratados serão fixos, sem reajuste. 

9.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,10/0) do valor Uo 
contrato por dia de etrâso, decorrido entre a data do início da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
será utilizado para correção das faturas em atraso o índice do )PCA, divulgado pela FQV, IBGE, 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE sÃo FÉLIX DO CORIBE 

ou outro equivalente, 

9.3 - Caso decorra atrasQ no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, com base nos valores dos Índices do mês de cada período subseqüente- Os 
reajustes dos preoa 5eraQ calculados pela seguinte fórmula: 

li-lo 

	x  

lo 	 Onde: 

R 	Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo r  Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

10-CONTRATAÇÃO 

10.1 - Q(s) adjudicatürio(s) da presente licitação ser(ao) convocado(s) para assinatura do 
contrato, na forma da Lei, após a homologação, devendo comparecer no prazo de até 05(cinco) 
dias contados da data da convocação. 

10.2 - O prazo de QQnVQQaÇaQ poderá ser prorrogado UM2 vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe -Bahia (Art. 64, parágrafo 10, da Lei n.° 8.666/93) 

10.3 - Poderá a Prefeitura Municipal de aao Felix do Coribe, quândói o licitante convocado deixar 
de comparecer para assinatura do contrato no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua 
convoca?ao, convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo e igual 
prazo e nas mesmas condiçoes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando aos 
preços atualizados de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da 
Comissão previstas no Ali. 81 da Lei n.°  8.666/93. 

10.4 - Decorridos 30(trinta) dias da data us entrega das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

10.5 - O Contratado naQ poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
contrato. 

10.6 - As despesas correram por conta da dotação orçamentária: 

04.04- Fundo Municipal de Cultura; Proj/Ativ: 2.018— Realização de Eventos, Cívicos, Culturais 
e Religiosos; Elemento: 3.3.$0,?-99 - vutroa bcrviços  de terceiros - Por-952 iuridiên (Fonte 
00, lO, 24). 

11 - PENALIDADES 
	

1-4 
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., 	PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo FÉLIX DO CORI8E 

te 
gØ rfux DO CORIBE 

11.1 - A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a saber: 
11.2 - Nos termos do art. 66 da Lei n. 6.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste contrato, até o limite do 10% (dez por cento) do valor contratado. 

11.3 - Em caso de inexeçuçôo total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

11.4 - / advertência; 

11.5 - 11 multa de 10%(dez por cento) do valor do contrato, 

11.6 - 1/1 suspensøo temporária de participar em licitação o impedimento de contratar com a 
Administra'âo por prazo nøo .superior a 2 (dois) anos e, 

11.7 - IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçgo Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre 
que a contratada ressarcir e Adminitraç8o pelos prejuízos resultantes o âpós decorr)dos o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12- RESCISÃO 

12.1 - A rescisão do presente contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra 
com antecedência de 30(trinta) dias, podera ocorrer da seguinte forma: 

12.2 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de Licitação, desde 
que haja conveniência para administração; 

12.3 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administraçao nos casos enumerados nos 
indsos 1 a XII, XVII, XVIII do art.76 da Lei n°8.666193; 

o 12.4 Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.5 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, predispõe o Art.77 da lei n° 8.688193, e suas 
cominações. 

13 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1 - Caberá a Secretaria Municipal de Çouçoagag proceder à fiscalização, aeomanhamênto e 
recebimento dos serviços/materiais. 

13.2 - Poderá ser recusados o equipamento que esteja em desacordo com as especificações e 
condições deste Convite e das propostas apresentadas, inclusive quanto À qualidade dos 
serviços/materiais a serem utilizados. 

13.3 - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas os Materiais 
que vierem a ser recusado. 

13.4 - Será o Õbjeto desta licitação considerçIç reçeQido como definitivo, após vistoria polâ 
Cecrefara Municipal de Turismo, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, u; 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIN DC CORIb 
sÃo FtLIX DO CORIBE 

A IIIJSÇOIB »SU. «a. 

observado o disposto no Art. 69 da Lei 8.668/93. 

14.0 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA PARTES: 
14.1 - DA CONTRATANTE 
14.1.1 Intervir ria prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8.666/93: 
14.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de acordo com 

disposições do presente contrato: 
14.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente tecia vez em 
que ocorrer a retenção de impostos dos serviços; 
14.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93; 
14.1.5 Responsabilizar-se e garantir as condições para uma boa instalação dos equipamentos, 
instrumentos e segurança dos mesmos; 
14.1,6 Acompanhar e fiscalizar o contrntó podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
serviços, quando os mesmo não estiverem dentro das normas e especificações; 
14.2. DA CONTRATADA 
14.2.1 A contratada desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira com todo zelo, 
e honestidade, observada a Iegislaâo vigente; 
14.2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta do preço; 
14.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação; 
14.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdenciário; tributário: 
14.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços fazendo discriminar no 
seu corpo a ØecJuç5Q dos impostos 
14.2.6 Os equipamentos deverão está montados nos respectivos locais até o dia 24.02.2012, 
com antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do início do evento, prontos para serem 
utilizados. 
142.7 Os equipamentos musicais deverão estar instalados no local no dia da festa com 
02(dua5) horas antes de inicio da festa, em perfeito estado de funcionamento. 
14.2.6 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de locomoção de seu 
pessoal e respectivos equipamentos para a sede do Município de São rélix do Coribe. 
14.2.9 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a contratação de pessoal qualificado 
para realização dos serviços de apoio, como o pagamento dos mesmos, bem como o . recolhimento dOS encargos sociais, prevideneiário, e eventuais indenzaçôes por acidente de 
trabalho; 
14.2.10 O Contratado deverá observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei 
n08.076/90, dispõe sobre qualidade dos produtos/serviços ofertados; 
14.2.11 a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas da licitação:: 

14- DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - Este Convite, a proposta da contratada, o parecer da Comissão e todos os elementos que 
serviram de baÇ 	liuitdçao, serão parte integrante da oaritrato, independentemente de 
transcrição. 

15.2 - Após a abertura dos envelopes das propostas, no serão aceitas desistências, salvo por 
motivo justo decorrente de tato superveniente e aceito pela Comissão que deverá, 
obrigatoriamente, transcrevê-lo em ata. 

15.3 - Fica assegurado à PREFEITURA alterar, no todo ou em parte, as condições deste Edital, 
as especificações e qualquer exigência pertinente a este CONVITE, desde que seja feita / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

kø 
sÃo FÉUXSCORISE 

e 

divulgação, pela mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação das 
propostas. 

15.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante a Prefeitura Municipal de 
São Félix do Coribe - Bahia, o liltante que, tendo-os aceito som objeção, venha a apontar, 
depois da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidade que porventura o viciarem, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

155 - Fica fazendo parte integrante do presente Convite os Anexos seguintes: 
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, as alterações no afetarem a formulação das 
propostas. 

18.6 - Fica Fazendo parte integrante do presente os Anexos seguintes: 
Anexo 1 - Planilha Orçamentária 
Anexo II - Minuta de Contrato 
Anexo III -Termo de Referência 
Anexo IV - Declaração de Recebimento do Convite 
Anexo V - Credenciamento 
Anexo VI - Modelo de Proposta 
Anexo VII - Declaração de idoneidade 
Anexo VIII - Oeciara9ào de cumprimento cio art.7° mcxxxiii da Constituição 
Anexo IX - Declaração desenv. sustentável brasileiro, 

15.7 - Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - Bahia, para dirimir as 
dúvidas ou questões oriundas do Contrato a aor ainado entre o Licitante vencedor e a 
Prefeitura, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

São Félix do Co ibe - 	' • fevereiro de 2017. 

4' 	 i'eiroFerreira 
Prefeito Municipal 

Luiz Carioi Ferreira 
Pr". da Qomi.de Licitaç&o 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE sÃo Mw DO CONIBE 

Anexo 

Modelo de Planilha Orçamentária 

Lote 01 - Carnaval de São FéIix do Coribe 2017 

l4em Descrição dos Serviços Urni Quant V. Unit. V. Total 
Toldo 3x3: Estrutura Metálica - Fabricação com 
ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-ferrugem (gaIvanizao de alta resistência) 
e com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexoes 	em 	aço. 	Pês 	de 
sustentação, 	sendo 	uma 	estrutura 	de 	ferro 
tubular 	(3") 	com 	altura 	de 2,50 	a 	3,0 	mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de ¼, com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solo. LONA DE CORPTUPÃ - 
Laminado 	de 	PVC 	impermeável, 	auto- 
extingulvel, black-out solar, tratamentos: ani UV 
extra durável 	(alta 	resistência ao calor), 	anti- 
chama, anti-mofo, sem costuras mecánjoas 
com emendas vulcanizadas a quente reforçada 
nos pontos de maior desgaste ou ruptura na 
lona. 

UND 10 

2 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessuras de W. 
ria chapa 14, com partes soldadas em sistema 
mig, com tratamento anti-ferru5em (5alvafli;9999 
de alta resistência) e com partes unidas por 
encaixe e fixadas por parafusos e conexões em 
aço. Pés de sustentação, sendo uma estrutura 
de ferro tubular (3") cem altura de 2.50 â 3,0 mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de 3/4 , com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solo. 	LONA COBERTURA - 
laminado de PVC impermeável, auto-extlnguivel, 
black-out solar, tratamento: anti UV estra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 

UNO 8 

sem 	costuras 	mecânicas 	e 	com 	emendas 
vulcanizadas a quente reforçada nos põntas de 
maior desgaste ou rupturas da lona. 

Palco duas aguas 12x6x1,5 - Do tipo duas 
águas, 	em 	formato 	especial 	de 	treliças 
horizontais e transversais sobrepostas, do tipo 
Box Truss 760x1560, fabricado em dljroalumlnio, 
soldado com lisa oasi - T, com torres de F-
50, para sustentação do Som, e revestido em 
lona modero Fartcover do tipo black out, anti-
chama e anti-fungos comprovado por laudo de 
flamabilidade, com capacidade de carga não 
infçriwr a 14000 kQ distribulda uniformflmflt& 
com piso em compensado naval de 15mm, 
carpete e uma escada de acesso e camarim. 

UND 

14 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

o 
de MLIX DO CORIDE 

 

SONORIZAÇÃO; 06 Qulxaa §ubwooteí 216 
1600wms; 12 Caixas Une 210 MF 600Wrms HF 
120Wrrns; 	03 	Racks 	de 	Amplificaçao; 	01 
Processador 	0Bx260; 	01 	Console 	L89 	ou 
01V96: 02 Caixas de alta KF; 02 Racks de 
amplificaçâo; 	01 	Processador 	DgX260: 	04 
monitores 3M 222. Microfones sem fie Chure 
beta 67 ( Microfones sem fio Shure Beta 58 / 
Microfones 	com 	fio 	Beta 	56 	1 	8M56 	1 
Beyerdynamic opus 39 / AKG 06608 / Direct 
Box Ativos e Passivos 1 Cabos XLR com 
Conectores Switchcraft e Neutrik / Cabos PIO 

com 	conectores 	SntôAngoIo 	e 	Ueutrik 	/ 
Estrutura 	em 	Grid 	030 	Alumínio, 	Multicabo, 
Pedestais, para público estimado de 8.000 à 
10.000 pessoas. 

DIÁRIAS 

ILUMINAÇÃO: 24 Refletores par 64; - 2 box 
truss; - i maquina de fumaça (mínimo 2000 w 
umx); 	- 1 	ventilador; 	- 	1 	strobo (mínimo de 
1500w); -2 mini brutes; -8 set Iight; - acessórios, 
cabo, qelatinas, glicerina, garras. 

DIÁRIAS 3 

6 

Cabine 	Sanitária; 	Comum 	paredes 	laterais 
confeccionados em polietileno de alta densidade, 
porta 	e 	contrn 	mnrcog 	confeccionado 	em 
tiberglass, com indicador "ocupado/livre", tranca 
embutidas, 	mictório anti-respingo, 	assento do 
vaso e papeleira em plástico rígido, tanque de 
dejetos em polietileno com capaçidade para 20 
litros, 	teto 	translúcido 	em 	polietileno 	de 	alta 
densidade, pisto antiderrapante, funcionando por 
um sistema de vácuo-pressão e injeção de 
química 	biodegradável, 	bactericida 	e 
desodorante. Medindo 1.20 x 1,20 x 5,20 metros. 

DIÁRIAS 30 

Gêrder de energia de 180 kva. tensão 110; 220; 
380; 440, silenciado, com transporte e operador 

bIÁPlÀ 

Total 	  

Lute 02 - Específico para a realização de eventos promovidos pelo Município 

Item Descrição dos Serviços Und Quant. V. Unit. V. Total 

1 

Palco lOxS - 	Estrutura metálica galvanizada 
com cobertura em lona §in14t1991 Niglil à Day, 
anU-chamas, 	anti-mofo, 	com 	pio 	em 
compensado 	naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 
devidamente montado com mesas, cadeiras, 

UND 5 

fricbar e espelho. À estrutura devera possuir 
aterramento. 
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2 

Sonorizacão: 	04 	caixas 	subwoofer 	218 
1600Wrms; 08 caixas une 210 MF 600Wrms HF 
120Wrms; 	02 	Racks 	de 	amplificação; 	01 
processador 1313x260; 01 oonsole L69 ou oiva; 
02 caixas subwoofer 115 KF; 02M Caixas de alta 
KF, 02 Racks de amplificação; 01 processador 
DBx260: 04NMonitores SM 222. Microfones sem 
Fio shure beta 87 / Microfones sem fio Shure 
beta SÓ / Microfones com fio beta SS / 2M5A / 
Deyer dynamicMM opus 39 1 AKG 06605 / Direcf 
box 	ativos 	e 	pasaivos 	1 	cabos 	XLR 	com 
conectores Swítichcraft e rleutrik 1 cabos PiO 
com 	conectores 	Santo 	Angelo 	e 	neutrik 	/ 
Estrutura em Grid 030 Alumínio, Multicabo, 

OlARIAS 4 

Toldo 5,00 x 5,00 - 	Estrutura 	met8lica — 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3, na 

UNO 6 

chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização alta 
resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés 
de suatentaçao, sendo uma estrutura de ferro 
tubular (3) 	com 	altura 	de 	2,50 ã 	3,0 	mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de % 	com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solao. LONA DE COBERTURA - 
Laminado 	de 	PVC 	impermeável, 	auto- 
extinguível, Dlack-out sôlr, trãtamentos: antI UV 
extra durável 	(alta 	resistência ao calor), 	anti- 
chama 	anti-mofo, sem costuras mecânicas e 
com emendas vulcanizadas a quente reforçada 
nos ponto de maior desgaste ou ruptura de lona. 

Toldos 10,00 x 10,00 - Fm estrutura metálica - 
fabricaç5o com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe 
e fixadas por parafusos e conexOes em aço 06 
pés de sustentação, sendo uma estrutura de 
ferro tubular (3") com altura de 3,00 a 3,50 mis. 
Ancorados com cordas de Nylon de 3/4 , com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. LONA DE COPEPTUPÁ - 
Laminado 	de 	FVG 	impermeável, 	auto- 
extin9ulvel, Dlaçls-out aOlaí, tratamentos: anti UV 
extra durável 	(alta 	resistência ao calor), 	anti- 
chama, anti-mofo, sem costuras mecânicas e 
com emendas vulcanizadas a quente reforçada 
nos pontos de maior desgaste ou ruptura da 

e 	D013a 	para 	acondicionQr 	2 	lómã 	dê 
cobertura. 

UNO 3 

Total 	  
Valor Global 	  

Assinatura e Carimbo 	

\O 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O MUNICÍPIO DE sÂo FÉLIX DO OCRIDE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade São Felix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30 neste ato representado pelo o Prefeito Municipal 
Sr. Jutaf Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a empresa 	  inscrito no GNF'J sob o n.° 
	  domiciliada A Rua 	  - Centro - 	  — BA, neste ato 
representado pelo sócio 	 portador do Rg.n° 	 SSP/BA e CPF sob o n°. 
- 	 doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o 
seguinte: 

CLAU3ULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objetivo contratação de empresa 

• especializada na prestação  de serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, cabines 
sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe 
- 2017; Lote 02 — Específico para a realização de eventos promovidos pelo Município, 
conforme orçamento anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo de: 
Lote 01:   Lote 02: R$ 	; totalizando o valor global de R$ 	( 	  

2.1 - DO PAGAMENTO — O pagamento *ara efetuado da seguinte forma: para o Lote 01 será 
pago 100% após a entrega do serviços; para o Lote 02 será em até 30 (trinta) dias conforme 
medição, a contar da emissão da ordem de serviços, após apresentação do documento fiscal 
correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 

2.2 - A Prefeitura Municipal poderá emitir quantas ordens de fornecimento entender conveniente 
para a administração, até o cumprimento total do objeto desta dispensa de licitação; 

2.3 - A presente contratação deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Convite n°  
CC00212017, com regime de execução por preço global por Lote, nos termos do disposto da Lei 

• 8666/93. 

2.4 - Aplicam — se a Lei 8.666/93, e suas alteraç6es posteriores, ao presente contrato e em 
especial aos seus casas omissos: 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será da seguinte forma: para 
o Lote 01 terá vigência de 15 (quinze) dias, com início em 24/02 e término em 10103/2017; para o 
Lote 02 terá visência çjç 19 (dez) meaes, com início em 2410212017 e término em 411JÕ17, 
podendo ser prOiTO9adQ por sucessivos períodos, com fundamento no art.57, inciso 1, da Lei n°  
8.666/93, e suas cominações posteriores, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto 
original, desde que as apartes se manifestem com antecedência: 

CLÁUSULA QUARTA - Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados observando 
o período mínimo de 12(doze) meses, após esse tempo os preços poderão ser atualizados: 
mediante índice autorizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo); 

4.1 - a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevi(vQl, ou1  
se prviFvl, dê âôrtcqu8ncias ncalculveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAOALHAES, S/N — CENTRO — SÃO FÉLIX DO COR ME - DÂJIIÂ - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77)3491-292I/FAZ: (77) 3491-3194 -EMAIL; adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br  

Site: www.saofeIixdocoribe.ba,uy.br  - CNn; 16.430.95110001-30 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: a81062db-d3b5-44d5-bcff-3667785e03c7



 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
SÃO EtLIX DO CORIBE 

4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplência e o efetivo pagamento 
acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado 
para correção das faturas em atraso o índice do IÕP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vara, 
ou outro equivalente 

CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentárias: 

04.04- Fundo Municipal de Qultura; rroj(Ativ 2.010 - Realizacão de [ventos, Cívicos, Culturais e 
Religiosos; Elemento: 3.3.90,39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 00, 
10,24). 

CLÁSULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nas termos do artGG da 
lei 8.666193, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes se 
manifestem. 

6.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não pode transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA —DIPEITÔg E flSPONSABILIDADES DAS PARTES: 
7.1 - DA CONTRATANTE 
7.1.1 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8.666/93: 
7.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de acordo com 
A disposições do presente contrato; 

7.1 . tnviar A contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de impostos dos serviços; 
7.1 .4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n18666/93; 
7.1.5 Responsabilizar-se e garantir as condições para uma boa instalação dos equipamentos, 
instrumentos e sesuran?a dou meumoa; 
7.1.6 Acompanhar e fiscalizar o contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
serviços, quando os mesmo não estiverem dentro das normas e especificações; 
7.2. DA CONTRATADA 
7.2.1 A contratada desempenhará os seMçou enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e 
honestidade, observada a legislação vigente, 
7.2.2 Executar todos os serviços objeto de~ contrato de acordo com a sua proposta de preco: 
7.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislaçao; 
7.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
e previdenciário; tributário; 
7.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços fazendo diçrimjnaç no 
seu corpo a deduflô dos impostos: 
7.2.6 Os equipamentos deverão está montados nos respectivos locais até o dia 24,02.2012, com 
antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do início do evento, prontos para serem utilizados. 
7.2.7 Os equipamentos musicais deverão estar instalados no local no dia da festa com 02(duas? 
horas antes de início da festa, em perfeito estado de funcionamento. 
72.8 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de locomoção de seu 
pessoal e respectivos equipamentos para a sede do Município de São Félix do Coribe. 
7.2.9 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a contratação de pessoal qualificado para 
realização dos serviços de apoio, como o pagamento dos mesmos, bem como o recolhimento dos 
encargos sociais, previdenciários, e eventuais indenizações por acidente de trabalho: 
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7.2.10 O Contratado deverá observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei 
n18.078/90, dispõe sobre qualidade dos produtos/serviços ofertados; 
7.2.11 a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, êm 
compaEbUdade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas da licitação;; 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contratQ ocorrera da seguinte 
forma: 
8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para administração; 

8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a Xli, XVII, XVIII do art.78 da Lei n°8.666/93: 

8.3 Judicial - nos temias da legislação processual; 

o 8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art.77 da Lei n° 0.000193 

CLÁUSULA NONA; DAS PENALIDAD: 
9.1: / - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual do 0,5% (moio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

9.2- II - Li-a caso de inexecuço total ou parcial cio pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

9.3: - advertência; 

9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

9.5: - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 

9.6 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa 

Maria da Vitoria - 6A, para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente CONTRÂTÔ. 

E por estarem de comum aQrUo, aasinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor 

com as testemunhas abaixo: 

São Fólix do Coribe - BA 	de fevereiro de 2017. 

MUNIC. DE SÃO F&LIX DO CORIDE 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

la. 
2. _~O 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SJN - ÇNTIW - O FtLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP 47.665-000 
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Anexo - V 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

LICITAÇÃO CONVITE N°. CC00212017 

A empresa 	, Inscrita no CNPJ sob o no. 	  com sede à Rua 

	'1°  , Bairro 	 - BA, credencia o 6ç0(a) 

portador(a)U9 	RO 	fl°  

	 SSPI 	 para representá-la perante a Prefeitura Municipal de São 

Félix do Coribe, para abertura dos envelopes de propostas e habilitação da Licitação 

Modalidade Convite nY CC00212017, podendo inclusive, interpor e desistir de recursos, em 

todas as fases da mesma. 

o 	Carimbo e assinatura do representante legal 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SN - CENTRO - SÃO FÉLJX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@saofeIixdocoribe.ba.gov.br  

51w; www.saotblixdocoribe.baiov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 
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Anexo - VI 

Modelo de Proposta 

São Félix do Coribe - BA, 	de 	de 2017. 

A Prefeitura do São Félix do Coribe 
AU: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe 

Convite n°. CCO02/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
estrutura de palco1  ilumina9v, oaDines unitárias, toldos, sonorizAõ ê gêrâdor de energa, 
para o evento do carnaval do Município de São Félix do Coribe. 

Valores: 

Lote —1, no valor de R$_____ ( 

Lote - II, no valor de R$ 	 

3- PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 	 
4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: 	  
OS - VALIDADE DA PROPOSTA: 30. 

( 

dias. 

Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer 

despesas, diretas e indiretas, inclusive lucro, mão de obra imposto, taxas, contribuições 

SDCiaS e tie2tg, juntã ãm 6rgos póblkos de toda esfera, e por ser de nosso conhecimento, 

nos submetemos a todas as cláusula e condições da Carta Convite n° CC00212017, e seus 

anexos, relativo à licitação supra, e às disposições da Lei Federal n° 6.660I83 e SUaS 

cominaçoes posteriores. 

Carimbo e assinatura do representante legal 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. S/N - CENTRO - SÃO FáLIX DO CORIDE - BAHIA-  CE?; 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-2921) FAZ: (77) 3491-194 —EMAIL: admsaofe1ixdocoribe.ba.gov.br  
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  - CNPJ: 16.430.951/000130 
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Anexo VII 

DECLARAÇÕES DL IDONIWADE 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ 

no 	  declaramos para os devidos fins de direito, 

gtgndimgntc ao convife n0  CÕÓ02/2017, instaurada pelo Município de São Félix do Coribe, 

que não fomos declarados inidõneos para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

São Félix do Coribe. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos. 

Carimbo e assinatura do representante legal 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. S)N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CL?; 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-292 1/ FAZ; (77) 3491-3194 - EMAIL: adm(Wsaofelixdocoribe.ba  &ovbr  
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 

140 
SaO FELIZ DCCORIBE 

Anexo - VIII 

DECLARAÇÃO qug NAQ LMPRLQA MENOR 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob o n° 	 , sediada a Rua 

Bairro 	  na cidade de 	  

Declaramos para fins, sobe pena da Lei inciso V do Art.27 da Lei 8.666/93, acrescido pela lei 
no 9.854/99, Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, da 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menere da dezoito e cio qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos. 

Esta é a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Carimbo e assinatura do representante legal 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÂES, S1t4 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921 / FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL;  dm@s@ofeIixdocoribe,ba aov.br  

Site: www.saofelixdocoribe.ba.aov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO rÉiix DO CORIBE 

Mo FÉugDocornoE 

Anexo - IX 

DECLARAÇÃO 

Empresa 	  inscrita no CNPJ 	 , sediada à rua 	  

N°. 	 Bairro 	 na cidade de 	- RÃ. Declaramos para os devidos fins 

de direito, na qualidade de proponente do procedimento da licitação, na modalidade de 

Convite n°. CCO02/2017. instaurado pelo Município de são Félix do Coribe, que contribuímos 

com o desenvolvimento sustentável brasileiro e atividades afins. Nos termos da Lei n° 

12349/2010. 

Por ser a expresso da verdade, firmamos. 

Carimbo e assinatura do representante legal 
o 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAOALIIAES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?; 47,665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77)3491-3194 - EMAIL: admsaofeiixdocoribc.ba.gov.br  

Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov,br - CNN: 16.430.951/0001-30 
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ESTADO DABAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO rLIX DO CORt 
SAOEtLIXDOCORIBE 

i  

RESUMO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE N2. CCO02/2017. 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÊLIX DO CORIRE, com sede à Av.Luis Eduardo Magalh5es, si,, - 

Centro — São Fêlix cio Coribe — BA, inscrita no CNPJ sob o n° 15.420.95110001-30, através da 
Secretaria de Administração e Finanças, torna público licitação, a quem interessar possa, que o 
recebimento e abertura das propostas será, às 09:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2017, na 
sala de licitação, na execução indireta, nos regimes de empreitada por preço por Lote, do tipo de 
licitação menor preço, modalidade de licitação Convite, na forma das Leis Federal n° 8.666193, e 
suas alterações pela Lei 8M83/94, 12.349/2010, 12.440/2011 Licitação PQbIiça. Qdit911 Ç#QMpfCtQ 
e seus anexos à disposição dos interessados no período de 02.02 a 14.02.2017, das 8:00 às 
14:00l,s, no Prédio sede desta Prefeitura, Av.Luis Eduardo Magalhães, s/n — Centro, ou maiores 
informações no telefone (77-3491-2921-22-23). 

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura 
de palco, iluminação, cabines 3anit8rias, toldos, sonorização e gerador de energia: Lote 01 — 
Carnaval de São FÓllx do Coribe - 2017; Lote 02 — Específico para a realização de eventos 
promovidos pelo Município. 

São Ftlix do Coribe — BA, 02 de fevereiro de 2017. 

Luiz Carlos Ferreira. 
Pres. Comis. Licitação 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO FLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 — EMAIL:  dmesaoíeIixdocoribe.ba.Rov.br  

fÍhgrInrnrib h anil Inr - rND, 1A Afl OÇ1 /flflfll _fl 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE sÃo rtux DO CORIDE 

AVISO DE PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO 

O ato eonvocat6rio da Licitação na modalidade de Convite n°. CC002/2017, objeto contratação de 
empresa especializada na pretnçM de serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, 
cabines sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia: Lote 01 — Carnaval de São Félix do 
Coribe - 2017; Lote 02 - Específico para a realização do eventos promovido* pelo 
Município, permanecera afixado nus Quadros de Avisos desta Prefeitura, em lugar de fácil 
acesso ao público, no período de 02.02 a 14,02.2017, objetivando estender ao conhecimento dos 
demais interessados que poderá manifestar seu interesse para participação na licitação. 

Nos termos do art. 22, inciso 30  da Lei 8.666/93 

o Declaramos ser a expressão da verdade firmamos o presente. 

São Niix do Côribe - DÁ, 02 de fevereiro de 2017. 

Marinaldo Magalhães Carneiro 
Secretário de Administração 

o 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÂO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CD': 47.665-000 
TEL.:77) 3491-2922f FAZ; (77k 4fl-fl4 - MAIL; 	  

Çita 	 fIivr1nrnrih ha anw hr — rNPI- 114 dfl Oçi (nnfl1..n 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: a81062db-d3b5-44d5-bcff-3667785e03c7



Estado da Bahia 
Prefeitura Muniip1 de São flhix do Coribe 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CONVITE N°002/2017 

A 
Empresa: LEME COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o 
n°21725545/000135, declara para os devidos fins específicos, sob pena da legislação, 
que recebemos o Convite n°002)201 7, para particpaço na licitação, cujo envelope 
contendo proposta financeira e habilitação deverá ser entregue até às 9:00 horas, do 
dia 14.02.2017, para abertura dos mesmos. Tendo objeto serviços de locação de estrutura 
para o evento do carnaval do Município de Sdo Felix cio Coribe, conforme planilha 
orçamentaria anexa. 

o E por ser a expressão da verdade firmo a mesma. 

São Fólix do Coribe - DA, 03 de fevereiro de 2016. 

Protocolo 

Recebido Em, 06'iÇ/02 

 

17, às°[:  :00 

 

    

Fropo 	Tsinatura por extenso 

o 
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o 

Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de São F'élix do Coribe 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CONVITE N°002/2017 

A 
Empresa: MAB PRODUCOES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita 
no CNPJ sob o n°22. 123.818/0001-34, declara para os devidos fins específicos, sob 
pena da legislação, que recebemos o Convite n°002/2017, para participação na 

licitação, cujo envelope contendo proposta financeira e habilitação deverá ser 

entregue &t Lis 9;00 horas, do dia 14.02.2017, para abertura dos mesmos. Tendo 
objeto serviços de locação de estrutura para o evento do carnaval do Município de São Fétix do 
Coribe, conforme planilha orçamentária anexa. 

E por ser a expressão da verdade firmo a mesma. 

São Félix do Coribe - BA, 03 de fevereiro de 2016. 

Protocolo 

Recebido Em, 06J,402  / L i 1 1017, M  071  !00 

P oponente: Assinatura por extenso 

1 
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CNPJt 07.741.396/0001-77 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CONVITE N0002/2017 

A 
Empresa: IMPACTO LUZ E SOM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n107.741.396/000177. 
declara para os devidos fins específicos, sob pena da legislação, que recebemos o Convite 

n000212017, para participação na licitação, cujo envelope contendo proposta financeira e 
habilitação deverá ser entregue até às 900 horas, do dia 14.02.2017, para abertura dos 
mesmos. Tendo objeto serviços de locação de estrutura para o evento cio carnaval do Município de São 
Ytix do Coribe, conforme planilha orçamentária anexa. 

E por ser a expressão da verdade firmo a mesma. 

São Félix do Coribe - BA, 03 de fevereiro de 2016. 

Frotovolo 

Recebido Em, 06/02/2017, às t5 :00 

u€  
Proponente! AssQiatura por$xtenso 

f67.7411.398/0001 -ffl 
IMPACTO LUZ E SOM UrDA 
Rua iptaú, W 92 - Lot. Rio Greljde 
tE?' 	1400! aarvetrn-SJ 

Rua baú. ir 97 toteamanto Rio Grande. Santras - bÁ. CEP: 41804Ó08. Fazias: (7fl NOUS 68Õ - 9U28 0806- &niail: flaaswÉestMmwunan.c- 
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hnp;//www.rcccita.fazcnda.gov.br/Apticacoes)ATSPO/Certu1aoICNLC.  

MINIbTI%LQ DA FP~PA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA lJtIiAQ 

Nome: MAS PKODUCOE3 DC CYeNTQ QflYiCo5 EIRELI - EPP 
CNN: 22.123.51010001.34 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do steito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (F). cern a 
e,dgibiffdade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei r/! 6.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal: e 

2. não constam instiiçôps em Divida Ativa ria União na Frocuradorla-Qural da Fazenda Nacional 
(PCFN). 

Conforme disposto nos siris. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão 4 vSIda para a ostnb&ãcimpnto matriz e um filda o, nu 	ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
sujeito passivo rio âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas lar  a 'ri' do parágrafo ünio do ali. 11 da Lei re  8.212, de 24 de Julho de 1991. 

A aceita?au desta certidão está condicionada à verificaço de sua auterdItiade na Internet, nos 
endereços chttp:/Iwww.receitaJzenda.goy•> ou htt!J!www.fn.fazenda.gov,br. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1,751, de 02/10(2014. 
Emitida às 11:29:49 do dia 16/11/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/0512017. 

de çontrçle da certidão: 0135.8033.12CC2.9373 
Qualquer rasure ou emenda invalidará este documento. 

1 dc 1 
	 27/0112017 15:2 
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GOVERNO DO ESTADO DA DAUIA 

SECRETÁRIA DA FAZENDA 

emisao; 27(01/2017 09:1 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeito, doa arts. 113 e 114 da Lei 3.955 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia, 

Certidão N°: 20170136662 

RAZÃO SOCIAL 

MAl) FRODUCOES DE EVENTOS E SER VICOS EIRELI - El'? 

INSCRICÃO ËSÍAOUAL 

123.559.419 

CNPJ 

2Z.l2J.õiaF900I-34 

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa (laica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidâo engloba Iodos os sous ettabelocirrantos quanto à inexlslncIa de débitos. inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de cornpatençia tia Procuradoria Geral Co estado, ressalvado o direito da Fazendo Pública dó Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a Ser apurados posteriormente, 

tintlioa em 27/0112011, conforme Portaria n 918199. sondo válido ilor 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO httpfíwww.sefaz.ba.gov.br  

vgJioa oom a apresentação con/unla do calão original de lnzcricào no CPF ou no CNPJ da 
Sogrotarlo da Roçoito Fçdçrei dO Ivllnis;úflç a flenda. 

l'ú81rn. 1 	1 
	 RlCcnidaoNc5aI 1 
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Prefeitura Municipal do Barreiras 
AVM CLERISTON ANDRADE. 729 

CENTRO - BARREIRAS - DA CP: 47005-900 

CNPJ: 13.654.405/0001-95 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
NCimçru; Q99294/991 T.L 

Nome/Razão Soda): MAR PROCUÇOES  DE EVENTOS E SERVIÇOS EIREIJ - EPP 

Nome Fantasia: 	MAR PROCUÇOES DE EVENTOS 

Inscrição Municipal: 000015147 	 CPF/CNPJ: 22.123.81QI0001-34 

Endereço: 	 RUA MONTEIRO LOBATO, 948 

MORADA DA LUA BARREIRAS - BA CEP: 47806-206 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÊSITO$ QUE VIEREM A 

SER APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observação: 

Esta certidão foi emitida em 	27/0112017 	com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 2710412017 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 2600002471930000112019090000204201701278 
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111  

                

                

                 

Certidão ern4tia eIetronIçamenio via inisrnet. A aceitação desta cortidAo esta condicionado é verificação de sua 
ulonticidado na Internet, no endereço eletrônico: 

hltps:u/barreiras.saatd.com.br. Económico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

Impresso em 27/01/2017 h 09:4635 
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27fQI2O17 

o 

VOLIAF 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	22123818/0001.34 
Razão Social: MAB PRODUCOES DE EVENTO! E SEAVICOS ETRELI 
Num; Funtfllait1A ?I%QDUÇQES DE EVENTOS 
Endereço; 	R MONTEIRO LOBATO 946 f MORADA DA LUA  CARREIRAS f BA  1 

4SD6-2O6 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima idtnjÇiça 	çn;Qntra- v em ultuaça9 regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço S FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobran5a de 
quaisquer débitos referentes a contribuiç5es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FCTS. 

Validade: 20/01/2017 a 18/0212017 

Gcrtlticaçdo Número; 201701Z000483781482474 

Informação obtida em 27/01/2017, às 09:41:33. 

A utilização deste Certlflcadq para os rins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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EQDfl' jJDliÁRic 
aorrr A DO Tr<PBALHo 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome; MB PRODtJCOES DE EVENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.123.818/0001-34 

Certidão n°: 123748650/2017 
lhcpediçao: 27/01/2017. Às 10:48:37 
Validade: 25/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NAB PRQDUCOE$ DE EVENTOS E SERVXCO& EIRELI - Efl 
(MATRIZ 2 FILXAIS). inscrito (a) no CNPJ sob o 

22.123.818/0001-34, NÃO CONSTA do Banco nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da consolidação das Leis do 
Trabalho, açrççentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Jesoiuçõo Administrativa n°  147072011 do Tribunal 5uperiçz do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a certivao atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Ínternet thttp://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

ZNFOP.HAÇÃO IMPOIkTANTE 
Do banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
&naditnplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença cQndenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
;co2hSmen co 	pvSenviarSv, 	hVnQr4Ei.Qs, a çuflas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes 
de execuçao de acordos firmados perante o Ninist€rio FúDilco cio 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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zuuuzoir 002423299 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CQNQQRDATA, FAL.CNÇIA C REGUFRAÇAQ JUDICIAL 

CERTIDÃO W. 002423299 	 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do tribunal de Justiça (www.tjbajus.br). 

CERTIFICO que, pequi3ando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 27101/2017, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, portador do CNPJ: 22.123.81810001-34, 
estabelecida na RUA MONTEIRO LOBATO, N' 948, MORADA DA LUA, CEP! 47808.208, Barroliras - RA. » 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a tiluiaridado ser conferida pelo 
Interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período da 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 14,04 foi pago através do DAi (Documento de Arrecadação 
Judictérle). 

Esta çertldáo foi emitida pela internet a sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão, 

Salvador, sexta-feira. 27 dê janeiro de 2017. 

     

002423200 

     

- 
Artur da Conceição Costa Neto 

Setor de Certidão 
PEDIDO N! 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 

MAU PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS EIRELI 

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição: 

MARINALIJO ALVES BARRETO nacionalidade DRJWILbIRA, gjçjçjç cm 20/07/1979, CASADO em 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO,; ÇP37/MU ;nt -7-58.747.125-34, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n°0833576968, órgão expedidor SECRETSRLÇ £E SEGU%&NÇA PUBLICA - BA, residànte 
e domiciliado no(a) RUA MONTEIRO LOBATO, 948, MORADkDAuiA,BARREIRAS, BA, CEP 47.806-
206, BRASIL. 

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de falo consUmi, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições 
e cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAl, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Á empresa gira sob o nome empresarial MAB PRODUCOES DE EVENTOS E 
SER VICOS LIRELI e nome fantasia MAB PRODUCOES DE EVENTOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA MONTEIRO LOBATO, 949, MORADA DA LUA, 
BARREIRAS, DA, CEP 47.806-206- 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração do ato constitutivo. 

DO OBJETO E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A emprega tem por objeto(s): 
ALUGUEL DE PALCOS, ARQUIBANCADAS, SANITÁRIOS QUIMICOSS  COBERTURAS, TOLDOS, 
CAMAROTES, PÓRTICOS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO 

. PERIGOSOS-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS;ODRAS DE 
TERRAPLANAGEM: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS;COMERCIO VAREJISTA DE TOLDOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 
RESTAURANTES: LOCAÇÃO DE AUTOMOYI3I5 5FM ÇQNDVTOR1 LOCAÇÃO DE CAMINHõES, 
ONIBUS E MOTOCICLETAS SEM CONDUTOR; ALUGULL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRICOLAS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIOS; PRODUÇÃO 
MUSICAL;PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE PANÇA; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 
RODEIOS E VAQUEJADAS; ATIVIDADE DE SUNORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; DISCOTECAS, 
DANCETERIAS E SALÃO DE PANÇA; ATIVIDADE DE LANCHONETES;ATIVIDADES DE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA. 

Req: 81500000113100 DBE: BA003058100005874712534 	 Pagina 1 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABftWAD. 
LIMITADA 

MAR PRODUCOES DE EVENTOS E SERYICOS EIRELI 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tcmporózio, exceto andaimes. 
3811-4100 - coleta de resíduos não-perigosos. 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.  

9001-9105 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares:... - 
9001-9103 - produção de espetáculos de dança. 
9001-9/02 - produção musical. 
81214/00 - limpeza em prédios e em domicílios. 
8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada. 
77314/00-aluguel de maquinas e equipamentos a5rfcolas sem operador. 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor. 
5611-2103 - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 
5611-2/01 - restaurantes e similares. 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças. intermunicipal, interestadual 
ç internacional. 
4759-809 - comércio varejista de outros artigos de uso clomstko não espédifieAdos anteriormente. 

• 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. 
4313-4/00 - obras de terraplenagem. 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
9329-8/01 - discotecas, danceterias, sa15es de dança e similares. 

CLÁUSULA QUINTA. Á empresa iniciará sung atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de 
duração ó indeterminado. 

DO CAFITAL 

Ø
CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R$ 1 10.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito 
e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular ó restrita ao valor do capital lntegralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa cabera ISOLADAMENTE a MARINALDO ALVES 
RARRETO, nacionalidade DRMILCIKA1  naidu çm 20107/1979, CASADO em COMUM-tÃO PARCIAL 
DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF/MF a° 955.747.125-34, CARTEIRA DE IOENTIDADË na 
órgAo expedidor SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DÁ, residente e domiciliado no(a) RUA 
MONTEIRO LOBATO. 948, MORADA DA LUA, BARREIRAS, BA, CEP 47.806-206, BRASIL, com os 
poderes e atribuições de representação atine passiva, judicial e ~judicialmente, podendo praticar todos os 

atos compreendidos no objeto sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. 

Req: 81500000113100 DDE: 3A00305810000958747 Página 2 
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(Jucis'\  

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA iNDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE' - 
LIMITADA 

MAR PRODUCOES DE EVENTOS E SERVJCOS EIRELI 

DO BALANÇO FATRIMO1~ Doa LUVI%Q PERDAS 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balenço -.diz r'siiitadt econômico, cabendo ao titular, os 
lucros ou perdas apurados. 	 - - 

DO FÁSLECIMENT& 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será 
apvradu e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
cspcvíulmente levantado. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMErRÁ. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concusao, peculato ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de 
outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente BIRELI. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foco de BARREIRAS para o exercício e o cumprimente 
dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo 

BARREIRAS, 22 de janeiro de 2015. 
Á 

MAR - . ALVES ;ARRETO 
CPU; flB. - 1 '-34 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
'.b' CRTIF00 O REGISTRO EM: 25/03/2015 SOB N: 29600068310 

JUCE8p,0,010. 151872335-0. DE 02(03/2015 

4Y4 
.iêiio FVRTELS RAMOS 

$GRETARIQ-QCRAL 

Req: 81500000113100 DRE: DAÓÕ2Õ591000095974712534 	 Página) 
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GcLt 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ProcuroUurlo-QarI Ua renda Nacional 

o 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IMPACTO LUZ E SOM LTDA - ME 
CNPJ: 07.741.39510001-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos da art. ICI da Lei 4 5.172, do 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. nao constam insoriçoes em Pívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PQFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
tOUQe 95 Or3os e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange ncluske as conhibuiç&eg côôiit 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei 4 6.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp:JJw.&'w.receitatazenda.gov. br' ou http:í(www.pgfn.fazenda.guv.bP. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Fortaa conjunta RFfFQFN n2  1.751 de 02/10/2014. 
Emitida às 10:06:03 do dia 23/12/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida ate 21/06/2017. 
Código de controle da certidão: 0D8I.D9IE.856A.CO09 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 14/02/2017 08:48 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Ëmi*jdê snva ao ofois das rns. 113 4114 da Lei 3.98 de 11 tio dezemDro de 1901 • Godigo 
Tributário do Estado da bebia) 

Certidão N°: 20170238742 

MZÁO SOCIAL 

IMPACTO LUZ E SOM LTDA - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

067.800.705 
	

07.741.396/0001-77 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da peaaoa tísica ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Olvida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 14/0212017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZEND*&RIAS OU VIA INTERNET, NO FNDEREQO http:flwwwsefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentaçâo conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria cia Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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08/02/2017 

GM 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07741396/0001-77 
Razão Social; IMPACTO LUZ E SOM LTDA 
Endereço: 	RIJA IPL&U 74/ LOT RIO GRANDE / BARREIRAS/ BA /47800-160 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-sê em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obri9a5ões com o FGTS. 

Validade: 21/01/2017 a 19/02/2017 

Certificação Número: 2017012109015305670977 

Informação obtida em 30/01/2017, às 18:56:31. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no slte da Caixa: 
www.caixa.gov.br   

1/1 
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Prefeitura Municipal de Sarreirse 
AVN CLERISTON MIORhX)E. 7fl 

CENTRO - RARREIRAS - A CEP 47t0t-000 

CNn: 13654405.000I-06 

Ckj 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA 
Número: Oa00e2/2017 

NornWRzoSoaai: IMPACTO LUZE 3QM LTDA 

Nome Fw*aS: 	IMPACTO LUZ E SOM 

Inscriçeo MunipaI: 7655 	 CPF/CNPJ: 07.741 .394/0004-77 

Endereço. 	RUA IP1A111, 74 

RIO GRANDE. BARREIRAS - BA 47800160 

CÕ}JORM& DISPOSTO NO ART, 200 DA LEI tr 5172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CODIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEMOS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEI3ATNA EXPEDIDA DE 
ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA 
IDENTIFICADO *OMCNTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE 
COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE %IEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE. 

Observação: 

5...........................5t .................. 
5.*0* 

5.5**,e..................5se*5.sr .............. 
EMa cortid4o rol emitida em 	02/02/2017  

Carlidão válida até. 04/03(2017 

Esta co,tdâo abrange somente o IrIOGTIÇOQ MuniÇipel eçWne klaniillcade. 

CódIgo da controle dasta certidão: 911011,11111 

       

II H "II 

       

       

Cerbdao eiflitr0 etetrQnÇamwt vis Internet. A ec.daçáo deeLa cerlidao está con*clonada á verificação do sua 
autenticidade na Internei, na enderaca elairanto: 
hitpsí/baneiras.saarjtcam.S. Económico . Certidão Negava. Verificar Autenticidade 

Alenvao: Qual9uer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

tiipcoaao em O&Q21201T á. la:nAs 

Wps:11m ai 1.googio.corri/mai 1~~ ~11 Sal e&2ac307523?projwuw= 1 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IMPACTO LUZ E SOM LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ; 07.741.396/0001-77 

Certidão n: 121558559/2016 

Expediçao; 0/12/20, as 10;46:07 

Validade: 06/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IMPACTO LUZ L 09X LWPA - ME flATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.741.39610001-77, NÃO CONSTA do aanco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, dê 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470)2011 do Tribunal superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à, data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal 3uperior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
certidão emitida gratuitamente. 

INFORNAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários 	identificaço das pessoas na€uraic e 3urídica9 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
UçQrdgo judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA 

QNN W,Q54,49W00.Q1-$5 

Secretaria Municipal da Fazenda 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTC 

CCÂ 

cio suas 

Licença 

CPF/CNPJ 

Estabelecida 

Nesta cidade, 

em horário 

observações: 

ANO 

O Prefeito Municipal de Barreiras - Estado da 
que a fel lhe permite: 

LUZ E SOM LTDA 

74 Rio GRANDE - BARREIRAS - BA 

do seu estabelecimento comercial, no 
e de iluminação 

VOliQ'Q ato 

7655 2017 

atribuições legais 

a Firma IMPACTO 

N° 	07.741.39810001-77 

O 	RUA IPIAU 

para funcionamento 
A€vdado do'cõnarinflô 

normaL 

Bahia, no uso 

ramos de: 

31112/2017 

Este Alvará de LicençacLverá 

dentroitlo »rõprio 
/ 

ser conservado em lugar bem visível, 
esta be lec Imento. 

/ 
Barreiras (BA), em 02 de fevereiro de 2017 

Moa 	ento de Receita e Fiscaliza çao 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇZO 
CONTRATUAL DELIMITADA.  

EMPRESA! "IMPACTO LUZ E SOM LTDA" 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

EDLÀN OLIVEIRA DOS SÁNTOS, brasileiro, natural de Feira de Santana Estado da 

Bahia, nascido em 02/11/1980, solteiro, Técnico em Som, portador do CPF(MF) n.° 

4 -. 	004.065.425-70 Carteira de Identidade RO n.° 0841431264 - SSP-BA, residente e 

domiciliado a QDA E 74, — Loteamento Rio Grande — Barreiras —BA, CEP — 47800-000 

e; 

EDENILflE EVÁNCELISTÁ NEVES, brasileira, natural de Palmeiras, Estado da Bahia, 

nascida em 20/0911971, solteira, Professora, portadora do CFF(MF) no 615.668.965-68, 

Carteira de Identidade RG n°. 5535945 SSP/BA, residente e domiciliado a QDA E 74 -. 

Loteamento Rio Grande - Barreiras —DA, CEP - 47800-000,:.. 

Únicos sócios da empresa "IMPACTO LUZ E SOM LTDA" com atos constitutivos 

arquivados na JUCEB sob o no 29202861125 em 22/11/2005, CNN: 07.741.396/0001-77, 

com sede social na AV. Aylon Macedo, 48 - Barreirinhas - Barreiras - DA - CEP 47.800- 

000. resolvem de comum acordo, alterar o contrato social da sociedade conforme cláusulas 

a seguir: 

Cláusula Primeira - Mudança de Endereço 

Alterar o endereço da Av. Aylon Macedo, 46 - Barreirinlias — Barreiras — DA CE? 

47.800-000, para a Rua Lpiaú, 74 - Loteamento Rio Grande - Barreiras —DA CEP 

47.800-000 
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WLAN OLIVEIRA DOS SANTOS 

sa2  
flaneras(DÃ), 25 de S5t1 0 de 2000 

€4 £.  
EDEMILDE PVÁNGPLIgTA M ES 

TESTEM 

SANDR 

CPF; 694,4 8.291-04 

JUNTA COMERCIAL Do ESTADO DA BAHIA 
Çmø' CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2006 
JUCEBSOD N°: 9706730 

Protocolo: 061182389-9 
& 9QO1iZ 

11lEAC-fl)buz $SGt4LTDA 

LAPAYETTE PONDÊ FILHO 
SECRETARIO-GERAL 

a 

4'Lf 

• 0 	a 
a a 

.' COfltlflH2C*O da 19  AItn3o Contrafuel d0 Un,kada -"IMPACTO LUZE SOM LIDA ' 	 - 
4 . . 

Cláusula Segunda — Cesso de Quotas 

O sócio EDLAN OLIVEIRA DOS SANTOS, que possui subscritas e 

integralizadas 15.000 (Quinze mil) quotas no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

cede e transfere sócia EDENILDE EVANGELISTA NEYE59  12000 (Doze mil) 

quotas no ta1orÂeR$ :12.000,00(Doze mil reais), em moeda corrente do País. Ficando a 

socieciaue assim: 

EPLAN OLIVEIRA DOS SANTOS 3.000 COTÁS R$ 	3.000,00 

EDENILDE EVANGELISTA NEVES 27.000 COTAS R$ 	27.000,00 

Ratificar as demais cláusulas do Contrato Social que não foram atingidas pelo presente 

instrumento Particular de Alteração Contratual 

E por estarem Justos e contratados assinam o prvavnte instrumento em Ires vias de igual 

teor e forma para que surta os efeitos legais na presença de duas testemunhas. 

ELIEDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 

CPF: 621.696.925-53 
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AAÔÕSCII4 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGU"NDÀ'AL?EFiÃÂO DE CONTRATO 
LIMITADA 

IMPACTO LUZ £ SOM CitÀ 

Pelo presente instrumento Particular, 

EDENILDE EVANGELISTA NEVES, brasileira, solteira, Professora, 
nascida em 20 de Setembro de 1971, na cidade de Palmeiras - BA, portadora da 
Cédula dê ldenfidadeRC Mo: 5525945 55P1RA. e CPF (MF) No.615.668.965-68, 
residente e domiciliado a OD E 74 - Loteamento Rio Grande - Parreiras - A, CP: 
47.501-500: 

EDLAN OLIVEIRA DOS SANTOS; brasileiro, solteiro, Técnico em Som, 
nascido em 02 de Novembro de 1980, na cidade de Feira de Santana - BA, portador da 
Cédula de Identidade RG 0841431264 SSP/BA, e CPF (ME) 004.065.425-70, residente 
e domiciliado na QD E 74— Loteamento Rio Grande - Barreiras - BA, CEP: 47.801-600, 
Unkos sócios da sociedade limitada, denominada de "IMPACTO LUZ E SOM LTDA", 
sediada na Rua lpiaú 74 - Loteamento Rio Grande - Barreiras - Ba., CEP 47.800-000, 
com contrato social arquivado na JUCEB N° 29202861125 em 2211112005, 
respectivamente cadastrada no CNPJ ri0  07.741.59e/0001-77. resolvem de comum 
acordo promover a presente alteração no contrato gõciâi, ajustando suas cláusulas à Lei 
n° 10,406/2002. 

Cláusula Primeira. O sócio EÕLAN OLIVEIRA DOS SANTOS se retira da sociedade, 
cede e transfere 3.000 (Três mil) quotas de capitàl social da sociedade para a nova 
sócia RAVENA HARA NEVES BRANDÃO, brasileira, solteira, comerciante, portadora 
da Cédula de Identidade RO 11897884 54 SSP/BA e CPF. n0  052.190.015-82, nascida 
em 26 da F4var4ira de 100,reeidenfe e dornicflrida e 015 r= 74— Loteamento Rio 
Grande - Barreiras - BA, CEP: 47.801-500 

Cláusula Segunda. A nova sócia, qualificada na cláusula anterior, declara sob penas 
legais, que nõ estA impedida de exercer a administração de sociedade nem por 
decorrência da Lei, nem em virtude de cOndeflaÇQQ nas hipóteses mencionadas no art. 
1011, 9 1" do Código Civil (Lei 10.406/2002) 

Cláusula Terceira. O sócio EDLAN OLIVEIRA DOS SANTOS, que se retira da 
sociedade, declara haver recebido de RAVENA HARA NEVES BRANDÃO, neste ato e 
em moeda corrente, a quantia de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), e declara, outrossim, 
sanados todos os seus direitos a M2v@rgq perante a goe'ioddê, nada mnis tendo a 
reclamar, seja a que titulo for, nem da cessionária, nem da sociedade, dando-lhes 
plena, geral e irrevogável quitação, 

Cláusula Quarta. O sócio EDL.AN  OLIVEIRA 0Q6 §ANTQ, que se retira da 
sociedade, fica eximido de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer fatos ou atos 
praticados pela sociedade "IMPACTO LUZ E SOM LTDA" durante o período cm que 
figurou como sócio da referida pessoa jurídica. Fica também eximido de toda e qualquer 
regpongnbilidadê Óerâiile a gõôiâdade da qual se retira, perante os sócios antigos ou 
atuais e perante terceiros por quaisquer fatos ou atos que tenha praticado no período 
em que integrou a sociedade, 

Cláusula Quinta. A sócia RAVENA HARA NEVES BRANDAO, aqui admitida, na 
condição d 

r 
essionária da parte cedente do sócio EDLAN OLIVEIRA DOS SANTOS, a 
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ELIEDSON OLIVEIRA 
CPF - 681.696.985-53 
RO; 680,$6,264 SSPIUA 

Gontlnuaçao ca 5egunda Alteraco contmtutd 	 r *ÔM LTDÂ" 

partir deste contrato assume todos os deveres e direit&ssociàis  que lhe foram cedidos e 
transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, com 
idênticos direitos e obrigações assegurados aos demais sócios, conforme disposto no 
contrato constitutivo da sociedade. 

Cláusula Sexta. O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na 
quantidade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por 
força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído entre os sócios da 
seguinte forma: 

EDENIL,DE EVANGELISTA NEVES ZT 000 COTAS R$ 27000,00 

RÁVENA HARA NEVES BRANDÃO 3.000 COTAS R$ 3.000700 

TOTAL 	 - 20000 COTAS R$ 30.000,00 

Cláusula Sétima - ALTERAÇAO DA ADMINISTRAÇÃO - a administração da 
sociedade caberá a sócia EDENILDE EVANGELISTA NEVES, com poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, 
podendo praticar todo e qualquer ato, ~pre no lflteíe53e da sociedade, sendo 
autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alinear bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
outro sócio.(art 9t7 ParégrafoVl, 1.013, 1.015, 110V4 CC/2002) 

Cláusula Oitava - Ratificar as demais cláusulas do Contrato Social, que no fqram 
atingidas pelo presente instrumento Particular de Alteraçâo Contratual 

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma para que surta os efeitos legais na presença de duas testemunhas. 

/ '\ 	 Barreiras (BA), 11 de Junho de 2008. 
1 

( 	ki (Id 9 L'k"\ 	Nii  nL  12i3A. ,ç r  
HILD tVAN LISTAflEVES EDLAN OLIVEIRA DOS RANTARLY  

211in1.. fç WL Lrll  :a  
RAVENA 1-tARA NEVES BRANDAO 

Testmunh1a! 

2'>t (g V5,Zt w4hit  
ROGERIO DE BRITO SAMPAIO 
CPF - 012.537.555-64 
RG: 1168332893 SSP/WA 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DL LIMITADA. 

EMPRESA; "IMPACTO LUZ E SOM LTDA" 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

tULAN OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Feira de Santana 

Estado da Bahia, nascido em 02/11/1980, solteiro, Técnico em Som, portador do 

CPF(MF) n.° 004.065.425-70 Carteira de Identidade RG n.O 0941431264 - SSP-

84, r@idónt e dorkiIiado a QDA E 740  - Loteamento Rio Grande - Barreiras - 

BA, CEP - 47800-000 e; 

EDENILDE ÊVANtrLXSTA NEVES, brasileira, natural de Palmeiras, Estado da 

Bahia nascida em 20/09/1971, solteira, Professora, portadora do CPF(MF) ri0  

615.668.965-68, Carteira de Identidade RG n°. 5535945 SSP/BA, residente e 

domiciliado a QDA E 74 - Loteamento Rio Grande - Barreiras —BA, CEP - 47863-

000,(wt 997I,CC120023, resolvem de comum acordo, constituir uma 

sociedade limitada conforme cláusulas a seguir: 

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob a denominação social de 

"IMPACTO LUZ E SOM LiDA" , com sede na Av. Aylon Macedo, 48 

Barreirinhas - Barreiras - Ba - CEP, 47800-000 (art. 997, IX, CC! 2002). 

Cláusula Segunda - O capital social 5crá de R$30.000,00 (Trinta Mil reais), 

dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, 

subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, pelos sécios: 

PEDLAN OLIVEIRA DOS SANTOS 	iÇ.000 COTAS 

[WtFIILDt EVANGELISTA NWS 	15.000 COTAS 

    

   

R j.QQQ0Q 
11$ 15.000,00 

   

   

   

    

Parágrafo Único - A responsabilidade de çaQa sócio é restrita ao valor dê tuas 
Quôtâ, mas foclos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
(art. 1.052, CC/ 2002). 
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Continuação do contrato de constituição de Limitada - "IMPACTO Luz E SOM LTDA". 

Cláusula Terceira - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

tranferjda5 a terceiros çm o consentimento do outro sócio, a quem rica 

assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua 

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão dela; a alteração 

contratual flêrtinente. (art. 1.056, art. 1.057, CCÍZOOZ) 

Cláusula Quarta - O objetivo da sociedade será de Comercio e Alugue! de 

Equipamentos de som e de iluminação. 

Cláusula Quinta - O prazo de øuraço da sociedade é por tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá aos sócios tOLAN 
OLIVEIRA DOS SANTOS E EDNLLOL EVANGELISTA NEVrg, com poderes e 

atribuiçõe5 de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou tora dele, 

podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 

estranhas ao intrêê social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 

sem autorização do outro s6cio.(art. 997 Parárafu VI, 1.013, 1.015, 1.064 

Cd 2002) 

Cláusula sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo 

a elaboragãç do inventário, do balanco patrimonial e do balanço de resultado 

econômico , cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados. (art. 1.065, CCI 2002) 

Cláusula Oitava - Nos quatro meses seguintes ao término do eyercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o 

caso. (arts. 1.071 e 1.0721, Parágrafo 20 e art. 1.078 CC/2002) 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
DA EMPRESA IMPACTO LUZ E SOM LTDA 

EDENILDE EVANQLLISTA NEVES, brasileira, soltefra, 

em 20 de Setembro de 1971, na cidade do Palmeiras - 13Ã, 3cradora da 

Cédula de Identidade RO N°5535945 SSPIBA. e CPF (ME) N°'tlG.668.965-

68, residente e domiciliada a 00 E N.° 74, Bairro Loteamento Rio Grande, na 

cidade de Barreiras - DA, CEP: 47.801 -5QQ; 

RAVENA HARA NEVES BRANDÃO, brasileira, solteira, comerciante, nascida 

em 26 de Fevereiro de 1990, na cidade de Barreiras, portadora da QtØula de 

Identidade RÕ No  11897884 54 SSP/SA e 0FF N° 052.190.015-82, residente 

domiciliada a QO E, N°74 - bairro Loteamento Rio Grande - Barreiras - DA, 

CE?: 47.801-500. 

únicos sócios da sociedade limitada, denominado de IMPACTO LUZ E SOM 

LTDA", sediada A flua lpiau N.2  74 - Bairro Loteamento Rio Grande - 

Barreiras - BA, CEP 47.800-000, com contrato social na JUCEB N° 

29.202.861.125 em 22/1 1/2oQ, reapectivamente cadactrada no CNPJ N° 

-07,741.35.0f0001-77, reotvem de comum acordo promover a presente 

alteração no contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintec 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetivo Social - inclui no objetivo social a 
atividade . Qq aonorizuçao e Iluminação - Montagem, besmontagem, 

Transportes e Controle Operacional de equipamentos de Som e Luz (CNAE 

90.01-9/06). 

Em razão dessa modificação o Objetivo Social passa a ser: 

• Sonorização e Iluminação - Montagem, Desmontagem, Transportes e 

Controle Operacional de equipamentos de Som e Luz (CNAE 90.01-
9106). 

0.01-
9/06). 

• Comercio Varejista especializado de Equipamentos de som e de 

iluminação - ( CNAE 47.53-9Í00), 

e Aluguel de Equipamentos de Som e Iluminação (CNA! 77.39-0/99). 

.:Ç345437 
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El%edson Oliveira dos 

0FF - 681 .696.985-53 

RG: 690395264 SSP/BA 

Continuação da Terceira Alteração Contratual da empresa 
"IMPACTO LUZ E SOM LTOA" 

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇ6—ateraoLjhctra9 

da Rua lpiaú N.°  74— Loteamento Rio Grande - 13arreira&-'BA,'CEA7-600-

000 PARA Rua lpiaú N. ° 92 - Loteamento Rio Grande - Barreiiás-BA, CEP: 

47.801-500 

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o taro da cidade de Barreiras, Estado da 

Bahia, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 

desta alteração de contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - Ratifica as demais cláusulas do contrato social que 

não foram atingidas pelo presente instrumento particular de alteração 

contratual. 

r por estarem justos e contratadQs assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma para que surta os efeitos legais na presença de duas 

testemunhas. 

Barreiras (BA), 28 de Junho de 2012 

I4' jGMiin  o 	a. 
cpNILDyANOLLl3 NEVES RAVENÂHÂRANËVÊRÂwDÂo 

RQ9ÓriQ de Unto Uampaio 
CPF -01 2.537.385-64 

RG 11683328 93 SSP/BA 

unta Comórc;ap do EstaØp J 
1t1 VIM 	 Q til 

flãGlSTnoCM 	 te PÍOIOÇQQ: 12111s4s3.g 
•.a,fl 2 0286112 s 

LUZ SCU UDA 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: a81062db-d3b5-44d5-bcff-3667785e03c7



X'Oi/2O17 

 

Cerbdáo Internei 

BRASIL Acesso à informação Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NECÃTIVÀ nr brnlTc RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LEME COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 
CNPJ: 21.725.545/000145 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ri2  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina §Ua 
dócon&demçc para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2, não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arte. 205 e 206 do GTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa- egativa

Esta Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei ri2  6212, de 24 de juilio de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada é verificação de sua autenticidade na Internei, nos 
endereços chttp:I/www. receita.fazenda.gov.br> ou <http:ffwww.pgfn.fazenda.gov.bn. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Podada Conjunta RFRJPCFM n0  1.751. de 02110/2014. 
Emitida ta 17;52:0 do dia 06/01/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/07(ZO17. 
Código de controle da certidão: 4779.6BCO.r563.FE66 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta Preparar phgina 
para lmpresdo 

1&tipo 1 	1/1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 06101/2017 17:17 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 1130114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Triliutarlo cio Estado cia 82h1) 

Certidão N°: 20170029888 

RAZÃO SOCIAL 

LEME COMERCIO E SERVICOS ELRELI - ME 

INSÇRIÇAQ ESTADUAL 
	

CNPJ 

122.142.549 
	

21.725345/0001-35 

Fica certificado que não constam ate a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identitiçada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 06/01/2017, conforme Portaria n°  918/99, sendo válida por 80 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTLNTIQIDADC DE3TE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NA§ 11WÊ7ÔPIÂ9 
FAZIENDÁRIA3 QU VIA INTeRNeT, NO ENDEREÇO http:ííwwwsefabLaÕv.br 

Válida com a apresentacào conjunta do cartk original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 ReiCcrtidaoNegalíva.rpt 
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VOLTAR 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Cvrtiflç4do de Regularidade do FGTS • CRE 

Inscrição; 	21725545/0001-35 
Razão Social: LEME COMERCIO E SERVICOS IRLI M 
Nome Fantasia:LEME SOLUCOES 

Fndereço: 	R CEARA 92/ BARRCIRINHAS/ BARREIRAS / BA / 47810-695 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa açlma ldentiflcuda encontra-se em situaço regular perante ô 
Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cQbrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o rc-rs. 

Validade: 30/01/2017 a 28/02/2017 

Certificu5aç Númcrqj 20170130132J2430355347 

Informação obtida em 02/02/2017, às 17:07:16. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada 	verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca ixagov.br  

ftps:JÂwwsifgecaixa.ov.brJEn,presa/CrfiCrWgsCFSIniprImI rPape asp?VARPeasoaMatriz2242l3OS&VARPCSSOa2242I 398&VARUt-B&VARImc 	1/1 
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Prefeitura municipal da Rarrelras 
ÃVNCLEi5TOI9 naORAflr 729 

CENTSÕ - aanrpRAS - RÃ CRP lliOS-000 

CNPS: 1 ttt4ÁOSJ000l-O6 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Número: 00001 6/2011 

NomelRazào Socrnl: LEME COMERCIO E SERVICOS EIRÊLI ME 

Nome rantas.a: 	LEME SOLUCOES 

Inscriço Municipal: 000015062 	 OPFICt4P1 21.725.5406611.35 
Endereço; 	RUA CEARA, IZ CASA 

MARIA PRGIUA II - BARREIRAS -DA 47610695 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A 
SER APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO OUE. ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTAMOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PAPA COM [CW MUNICIPIÔ. 

Obseriaço: 

.n**fl*tttttt,n,..fl.t,t*4.tnt,4.tn..fl*t 	 ntt*n**flfl*t ,lt.t.-i.a*,wt1..n..... 

Esta certidào !oà amiude em 	11610112017 	base no Código Tríbolirio Municipal. 

Cértdó válida até: 1610412011 

r Is ard&a ahtáftg earsente e lnecrlç&o Munic'pal acima kien{i&ada. 

Código de controle dosta certidão: 01900010184 

Certidáo emibda &etpóniewnenle via Internal. A ainagacão dieta certidM está condicionada é verhaaçAo de sua 
autenticidade na Internet. no endereço eletr6nico: 
httpeilbarroitaa.saaUi.com.br, Econõ.nioo - Ceibdio Negabva - Verificar Autenticidade 

Pdørâo; Qaalquer W5UÍt ou emenu Inv»IiUarS &bie ØQCUITWDLD. 

I..pisQ 501 0302/2017*513:21:04 
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Pagina 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEME COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 21.725.545/0001-35 

Certidão n: 122777914/2017 
Expedição: 06/01/2017, às 18:14:13 
Validade: 04/07/2017 - 180 cento e oitenta.) diao, çç?ii"çlç?c da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LEME COMERCIO E SERVICOS EXRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n°  21.725.545/0001-35, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a. empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFOflAÇÃO IMPORTANZ 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obri9ai?ões 
estabelecidas em sentenya condenatcria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previ denciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de eeuçau de acordos firmados perante o Ninisterio Público do 
Trabalho ou Comisgão de Conciliação PrMria. 

Uúviclao e su9eetões; cridtLuL.jus.br  
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1610112017 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTICÁ DO ESTADO DA RAI4IÀ 

002391152 

CERTIDÃO ESTADUAL  

AÇõES CÍVEIS - PESSOA JIJRIDICA 

CERTIDÃO N°; 002391152 	 rolwÀ: 4/1 

A autenticidade desta c.rtJdas poderá ter confirmada pela imt.rn.t no alie do Tribunal de Justiça (www.tjbs.Jus.bv). 

cRTlPleõ que, pesquisando os ragiatros do dls(rbui9 e. do faltos o(veIs do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 06/01/2017, verifiquei NADA CONSTAR em nome cio! 

LEME COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, portador do CPIPJ:_21.725.545/000145. estabelecida na RUA 
CARA.02, RARREINHAS. CEP: 47800160, Barreiras -DA. 

Os dados Intorrnados $20 06 reSpOnSabIlIØau$ ao soucitanie, aevenao a utuianaaüe ser contionc2 OPTO 
Interessado alou destinatário. Este certidão abrange as ações das Varas de Família, Incluindo as que versam 
sobre Tutela e Curatela, Varas dø Registro Público. Varas de Acidentes de Trabalho. Varas da Fazenda Pública 
Municipal e Eaiadual. 

Certifico finalmente,  que o valor de R 14,04 foi pago através de OAJ (Doçuruento de &rocada9ao 
Judiciária). 

bota çuruçlao fui o,nQk$a pela Internet e sua validado Ó do 30 dm5 9 02ffir t dMs do tua an,kdô. AMe 
esta data será necessária a emissão de urna nova certidão. 

Salvador, sexta-feira, 16 do Janeiro de 2017. 

'-1 
002291152 

PEDIDO N° 	tFNIHIIIIIIIUIId Artur da Coneac8o CaaS Nata 
Setor de Certidão 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE / 
LIMITADA 	 ,JVqEE 

LEME COMERCIO E SERVIÇOS  EIRELI 

Pelo presente instrumento Particular de Constituição: 

DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
15/11/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MP no 042.921.215-16, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO ri" 048832264Z, OrgAo exp 1c1rr PEIIIA?1- - DA, residente e 
Uomicilladn no(a) RUA SABINO DOURADO, 180, MORMJ.j% *)BRE, bARREIRAS, BA, 
CEP 47.810-157, BRASIL.  

Resolve por este ato CONSTITUIR, corno de fato constitui, urflaempresa do tipo jurídico. 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei n° 
10.40612002, mediante as condi9ões e cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira 6ob o nome empreârial LPMP COMERCIO E 
SERVIÇOS PIRÊLI e nome fantasia LEME SOLUCOES. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA CEARÁ, 92 , BARREIRINFIAS, 
BARREIRAS, BA, CEP 47.810-695, 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo. 

DO OBJETO E DA DUR&ÇÃÕ 

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s): 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, CAMINHÕES, 

. 	MOTOCICLETAS SM CONDUTOR: OBRAS DE TflRRAPLENACEM; TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO COLETIVO DL PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO 
MUNICIPAL;TRANSFORTES ESCOLAR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E 
ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, 
CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATIVIDADES 
LIGADA A GESTÃO DE SALAS DE ESPETÁCULOS: PROMOÇÃO DE 
ARTITICOS E YCNT05; rRESTAÇÃO DE SPTWTCÕS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO 
DE SANITÁRIOS OUIM!COS PORTÁTEIS E FIXOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COMERCIO 
VAREJISTA DE FERRAGENS P PPRRAMENTAS; ATIVIDADES DL OKMAÇAO DE 

8 

Req! Xi L1ÜflU034Ofit? DBfl: DA86c1097000004Z92 121516 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 

LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

SON E DE EDIÇÃO DE MÜStCA; PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CYNTQ 
ESPORTIVOS,, PRODUCÀO MtJICÁL (LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO); 
RESTAURANTES; DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA, COMERCIO 
VAREJISTA DE TOLDOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO 
DE AUTOMÓVPIS COM CONDUTOR;OBRAS DE URBANIZAÇÃQ- &tJA3. PRAÇAS E 
CALÇADAS; ALUGUEL 1W MÁQUINAS E EQUIPAMENT-03 AOaÍCOLM SEM 
OPERADOR. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔrvLÍCAS 

J.uÇ-t 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor. 
1719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor. 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador. 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 
8230-0101 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 
8299-7)99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 
anteriormente. 
9001-9/02 - produção musical. 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação. 
93 19-1/01 - produção e promo9ão de eventos esportivos. 
2911-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos, 
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música. 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
4313-4/00 - obras de terraplen4gern. 
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas. 
4759-8/99 - 	comércio 	varejista 	de 	outros 	artigos 	de 	uso doméstico não especificados 
anteriormente. 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 
4924-8/00 - transporte escolar. 
4929-9/01 - transporto rodoviArio coletivo de passageiro, sob rêgimê de fretamento. municipal. 
5611-2/01 - restaurantes e similares. 
9329-8/01 - discotecas, danceterias, salões de dança e similares. 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento 
seu prazo de duração e indeterminado. 

-7 

Req: 91500000049259 DI3E: BA8660970600004292121516 	 Página 2 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE juc 
LIMITADA 

LEME COMERCIO E SERVIÇOS LIRELI 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA SEXTA. A empresa wm V ÇUpilill uc Kb 200.000.00 (duzentog mil rS), 
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade 
do titular. 

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular 6 restria aõ4a[Grducat,h2l  integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa cabera ISOLADAMENTE a DANILO 
HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e 
passiva7  judicial e ;XtrajtliVikJimefllC, podendo praticar todos oç atos eômprêêndidos no objeto, 
sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS £ PERDAS 

CLÁUSULA NONA. AO  término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-
se-4 a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados. 

DO FALECIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade 
com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condena'ão 
críminl, Ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos ptb1icos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA DICIMA SLGtJrJDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que nao 

Rcq: 81500000049259 DDE: 11A8660970600004292121516 
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ÁTÕ CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 

LEME COMERCIO E SERVIÇOS  EIRELI 

participa de Outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a 
presente ËTPJLI. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o (QÍQ.de  tRiJI1tfri para o exercício e o 
Cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato cwistitutiVC 	- 

BARREIRAS, 19 de janeiro de 2015. 

£L  
DANILJO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA 

CPF: 042.921.215-16 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
'...' 	CERTIFICO O REGISTRO EM 22/0112015 SOB P4°: 29600061 761 

IUCEBpr1rjçoio:  151879245-9 DE 21/01/2015 

[I14I. CMF t4C 	 ÉHZt12 	
IlLIQ PORTELA RAMOS 

çç(nrtAnI&rraM 

Req: 81500000049259 DRE: 13A809?7QQQQQ94Z9Z1Z1 ló 
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1 

àI   	SOLUÇÔES E EMPREENDIMENTOS 

RAZÃO SOCIAL: LEME COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 

CNPJ. 21.725.545-35 

• Validade da Proposta: 20 dias. 

• Prazo de entrega 1 execução: 2410212017 

• IMPOSTO JÁ INCLUIDO NO VALOR 

• ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM POR CONTA DO CONTRATANTE 

LOTE 01 - CARNAVAL DE sÃo FELIX DO CORISE 2011 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT P. UNIT. R$ TOTAL 

• 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 

UND 10 495,00 4.950,00 

terra tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
panes soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanização de afta resistência) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexões 	em 	aço. 	Pés 	de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com aDufa de 2,0 a 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 54  com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

2. 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentaçâo, sendo urna estrutura de feno tubular 
(3") com altura de 2,50 a 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de %, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impémlê&rn), 	uta-eYtinouível, 	blaek-out 	çolar, 
tratamentos: anti UV ffittra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
refor9ada nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

UNO 

' 

8 747,00 5.976,00 

End. Avenida Qenedita Sil.véría 
Centro, n° 468 
?,ff33-000? 
CNPJ: 21.725.545/0001-35 

goLueóegtemeMhotmaiLcom 
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3 

LEME 
Palco duas Aguas 12X6X1,50 -, do tipo duas 
águas, em formato especial de treliças horizontais 
e transversais sobrepostas, do tipo Box Truss 
760x660, fabricado em duroalumínio, soldado com 
liga 8351 	- TO, com torres de 	- tÕ. 	para 
sustentação do Som, e revestido em tona modelo 
Foricover do tipo black out, anti-chama e anti- 
fungos comprovado por laudo de flamabilidade, 
com capacidade de carga não interior a 14000 kg 
distribuída 	uniformemente, 	com 	piso 	em 
compensado naval de 15 rum, carpete e uma 
escada de acesso e camarim 

UND 
13.750,00 13.750,00 

191 

4. 

SONORIZAÇÃO: 	08 Caixas Subwoofer 218 
1000Wrms; 12 Caixas une 210 Mif 000wrms 1-ir 
120Wrms; 	03 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
ProcessadorDbX260; 01 Console 1—89 ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02Caixas de alta 
KF; 02 Racks de Amplificação; 01 Processador 
DBX260; 04 Monitores SM 222. Microfones Cem 
Fio Chute Reta 97 / Microfones Cem Fio Chute 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / SMS8 / 
Beyerdynamic opus 39 / AKG D660S / Direct Box 
Ativos e Passivos / Cabos XLR Com Conectores 
Switcricraít 	e 	Neutdk 	/ 	Cabos 	PIO 	Com 
Conectores SantoAngelo e Neutrik 1 Estrutura em 
Õrid O0 Aluminio, Multicabo, Pedestak. Para 
público estimado de 6.000 à 10.000 pessoas. 

DIÁRIAS 3 4.780,00 14.340.00 

S. 

ILUMINAÇÃO: - 24 refletores par 64; - 2 box 

truss-  - 1 máquina de fumaça (mínimo 2000 w 
DIÁRIAS S 4.000,00 12.000,00 dmx); - 1 ventilador; - 1 strobo (mínimo de 1500w); 

- 2 mini brutes; - 8 set light; -acessórios, cabo, 
gelatinas, glicerina, garras. 

6 

Cabine 	Sanitária 	comum 	paredes 	laterais 
confeccionadas em polietileno de altadensidade, 
porta 	e 	contra 	marcos 	confeccionado 	em 

OlARiAS 30 140 00 4 200 00 

tlbemlass, com indicador 	ocupado/livre", tranca 
embutidas, mictório anti-respigo,assento do vaso e 
papeleira em plástico doido, tanque de dejetos em 
poneuteno com capaddade para 250 litros, teto 
translúcido cru polietileno de alia densidade, piso 
antiuelTapante, funcionando por um sistema de 
vacuo-pressao 	e 	injeção 	de 	química 
biodegradável, 	bactericida 	e 	desodorante. 
Medindo 1,20 x 1,20 x 2, 20 metros. 

7 Ocrudoí do energia do 700 twa, ton8o 110; 	0 
300; 440, silenciado, com transporte e operador 

bIÂlÁ 1 ÔÔ M 4.08A8 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 69.718,00 

End. Avenida Ronpdita Silvéria 

Gentro, n°  466 
9.9933-0089 
CP4PJ: 21.725.54510001 -35 

soLucoesLemelhotmaLcom 
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191,1LEME 
LOTE 02- Especifico para a realização de eventos promovidos pelo Município 

ITEM DISCRIMIMACÃO IJPJ OUAPJT P IJPJIT. R$ TOTAL 

Palco 10x5 - Estrutura metálica galvanizada com 
cobertura em lona sintética Night & Day, anti- 
chamas, anti-mofo, com piso em compensado 
naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 	devidamente 
montado com mesas, cadeiras, frigobar e espelho 
A estrutura deverá possuir aterrarnento. 

UNO 5 1 200 00 6 000 00 

, 

SONORIZACÃO: 	04 	Caixas 	Cubwõofer 218 
1600Wmis; 08 Caixas Line 210 MF 600Wrms HF 
12OWrms; 	02 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
Processador DBX260; 01 Console L69 ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 ICE; 02M Caixas de afta 
KF; 02 Racks de Amplificação; 01 Processador 
0BX260 04NMonitores SM 222. Microfones Sem 
Mo Nure Reta 97 / Miéráfanét §em FiÔ Shum 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / SM58 / 
BeyerdynamicMM opus 39 / AKO D660S / Oirect 
Box Ativos e Passivos / Cabos XLR Com 
Conectores Swttchcraft e Neutnk / Cabos PiO 
Com Conectores Santo 	Angelo e Neutrik / 
Estrutura em Grid oso Aluminio, Multicabo, 

OlARIAS 4 1 250 00 5 000 00 

3. 

10 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
raDriva9aQ ççm ferro tuDular espessura de 3, na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
afta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
utentaçÂõ, sêndô uma estrutura de ferro tubular 

(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
colas de Nylon de 3,14, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (afta resistência 

Ô 	fflôr), nnti-ehnmn. anti-moto, çpm costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

(iND 6 747,00 4.482,00 

End. Avenida Denedta Skv4ra 
Centro, no  468 
9.9933-0089 
CNPJ! 21.725.545/0001-35 

 

soLucoesLemelahotmaiLcom 
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

4. 

o 

E9LENE 
Toldos 10,00 x 10,00 - Em estrutura metálica - 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com panes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
afta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço 08 Pés 
de sustentação, sendo uma estrutura de ferro 
tubular (3") com altura de 2,00 á 2,50 mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de %, com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao wig. LONA DE COBERTURA - 
Laminado de FVC impermeável, auto-extinguível, 
black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável 
(afta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 
sem costuras mecânicas e com emendas 
vulcanizadas a Quente reforçada nos pontos de 
maior desgaste ou ruptura da lona, e bolsa para 
acondicionar a lona de cobertura. 

TOTAL DO LOTE 02 R$ 

t4 0001 -sõ' 
1821 

No 464 LOJA 
CFNwi. BENtO TAS.1po 	

- 

UND 3 
	

1.000,00 
	

3.000,00 

18.482,00 

End. Avenida Benedita Silvéria 
Centro, n° 468 

9.9933-0089 

GNPJ: Z1.725.545100011-35 

 

toLueoêtLêmêIdhotmiL.com  
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W 	
V 
 LI 

LL 5 	D 
CNPJ: 07.741.396/0001-77 

LOTE 01 - CARNAVAL DE SÃO FEUX DO CORIDE 2017 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT P. (JNIT. R$ TOTAL 

• 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 

UND 10 498,00 4.980,00 

ferro tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-ferrugem (galvanização de alta resistência) e 
com partes tinidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexões 	em 	aço. 	Pés 	de 
sustentação. sendo uma estrutura de ferro tubular 

com altura de 2,0 A &Ó mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de Y4, com amarras especiais. 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extingufvel, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada nos pontos de 	maior desgaste ou 
ruptura da lona- 

2. 

' 

ona
Toldo Toldo5.00 	x 	9.00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de Y4, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LÕWÂ (Sr.CÕÈRTUPÁ - Lamnado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 

UNO 8 749,00 5-992,00 

reforçada 	nos pontos de 	maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

3 

Palco duas Aguas 12X6X1,50 -, do tipo duas 
águas, em formato especial de treliças horizontais 
e transversais sobrepostas, do tipo Rox Truss 
780x660, fabricado em duroalumínio, soldado com 
lig2 6351 	- T6, com torres de P- 50, para 
sustentação do Som, e revestido em lona modelo 
Fortcover do tipo black out, anti-chama e anti- 
fungos comprovado por laudo de flamabilidade, 
com capacidade de carga não inferior a 14000 kg 
distribuída 	uniformemente, 	com 	piso 	em 
compensado naval de 15 mm, carpete e uma 
escada de acesso e camarim 

UNO 
14.000,00 14.000,00 
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CNPJ: 07.741.396/0001-77 

4.  

SONORIZAÇÃO: 	08 	Caixas 	Subwoofer 218 

1600Wrms; 12 Caixas Line 210 MF 600Wmis HF 
120Wnns; 	03 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
ProcessadorDBX2e0; 01 Console L89 ou 01V96; 

02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02Caixas de alta 
KF; 02 Racks de Amplificação; 01 Processador 

DIARIAS 3 4.800,00 14.400,00 
08X260; 04 Monitores SM 222. Microfones Sem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / SM58 / 
Beyerdynamic opus 39 (AKG 00605 / Direct Box 
Ativos e Passivos / Cabos XLR Com Conectores 
Switchcraft 	e 	Neutnk 	/ 	Cabos 	PiO 	Com 
Conectores SantoAngelo e t4eutrik / Estrutura em 
Gnd Q30 Aluminio, Multicabo, Pedestais. Para 

público estimado de 8.000 à 10.000 pessoas. 

5.  

ILUMINAÇÃO; - 24 refletores par 04; - 2 box 
truss; - 1 máquina de fumaça (mínimo 2000 w 
dmx); - 1 ventilador, - 1 strobo (mínimo de 1500w); 
- 2 mini Drutes; - a sei iigIit; -acessórios, cavo, 
gelatinas, glicerina, garras. 

DIARIAS 3 4.000,00 12.000,00 

Cabine 	Sanitária 	comum 	paredes 	laterais 
confeccionadas em polietileno de altadensidade, 
porta 	e 	contra 	marcos 	confeccionado 	cm 
tmberglass, com indicador 	ocupadoflivre, tranca 
embutidas, mictório anti-respigo,assento do vaso e 
papeleira em plástico rígido, tanque de dejetos em 
poiletileno com capaaaaae para 250 litros, teto 
translúcido em polietileno de alia densidade, piso 
antiderrapante, funcionando por um sistema de 
vácuo-pressão 	e 	injeção 	de 	química 
biodegradável, 	bactericida 	e 	desodorante. 
Medindo 1,20 x 1,20 x 2, 20 metros. 

DIARIAS 30 140,00 4.200,00 

7. Grndor do ênêtgiâ£14 180 kvg, têno 110: 220: DIARIAS 3 1.550,00 4.650,00 
380; 440, silenciado, com transporte e operador 

TOTAL DO LOTE 01 R$ 60.222,00 

7.741 .39810001_tIl 
IMPACTO uJZ E 90M INDA 
Rua Ipfaú, N°92 i.ot. Rio Qrapde 

P0 	9arreIrás.S 
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) 

E ANE EC!I:r L  

CNPJ: 07.741.396/0001-77 

LOTE 02- Especifico para a realização de eventos promovidos pelo Município 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUAPJT P. UNIt R$ TOTAL 

Palco lOxS - Estrutura metálica galvanizada com 
cobertura em lona sintética Night & Day, anti-
chamas, anti-mofo, com piso em compensado 
naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 	devidamente 
montado com mesas, cadeiras, frigobar e espelho. 
A estrutura deverá possuir aterramento. 

UNO 5 1.200.00 6.000.00 

S 
2.  

SONORIZAÇÃO: 	04 	Caixas 	Subwoofer 218 
lSOOWrnis; 08 Caixas Line 210 MF 600Wnns HF 
I20Wms; 	02 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
Processador DBX260; 01 Console LSO ou 01V96; 
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02M Caixas de alta 
KF; 02 Racks de Amplificação: 01 Processador 

DIARIA6 4 1.230,00 5.120,00 bX260; 04WMonkores em 222. Mkrofones Cem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / 5M58 / 
BeyerdynamicMM opus 30 / AKO DUOS / Direct 
Rox Ativos e Passivos / Cabos XLR Com 
Conectores Switchcraft e Neutrik / Cabos P10 
Com Conectores Santo 	Angelo e Neutrik / 
Estrutura em Crid 030 Atuminio, Multicabo, 

3.  

• 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabncaçào corri ferro tubular epeura de Y, na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com panes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pts de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 8 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de %, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impQrmoavol, 	autu-vxUnuIvul, 	luçlç-gut 	sular, 
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistencia 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

UND 6 749,00 4.494,00 
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TOTAL DO LOTE 02 R$ 18.614,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 78.836,00 

Tornos 10.00 x 10,00 - Em estrutura metaiica - 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com panes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. 08 Pés 
de sustentação, sendo uma estrutura de ferro 
tubular (3") com altura de 3,00 á 3.50 mts. 
Ancorados com cordas de Nylon de %, com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enteríaua3 00 3010. LONA DE CObERTURA - 
Laminado de PVG impemieàvel, auto-extinguível, 
black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável 
(alta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 
sem costuras mecânicas e com emendas 
vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de 
maior desgaste ou ruptura da lona, e bolsa para 
acondicionar a lona de cobertura. 

4. UND 3 1.000,00 3.000,00 

o 

1 

LUDINJ7 AD SOUND 

CNPJ: 07.741.396/0001-77 

Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de Entrega: No Máximo 24 horas anta dó inicio do evento 

Valor já incluso o imposto e frete 

Hospedagem e alimentação por tonta do e 	tente 

IMPACTO LUZ E SOM LTDA - ME. 
CNPJ 07.741.396/0001-77 

ÍW'.T41 .3901000147' 
IMPACTO LUZ E SOM LTDA. 
Rua IpleU, 1V 9? • 01, lilo crendo 
GEP: C.801-500 1 Barreira 
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Producão tento • Locaçào 

RAZÃO SOCIAL: MA8 PRODUCOES DE 

EVENTOS E SERVICOS EIRELI-EPP 

CNPJ. 22.123.81810001-34 

• Validade da Proposta: 30 dias. 

e Prazo de entrega / execução: 

24/02/2017 

e Condições de Pagamento: Conforme 

Edital 

• IMPOSTO JÁ INCLUIDO NO VALOR 

• ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 

POR CONTA DO CONTRATANTE 

LOTE 01 - CARNAVAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 2017 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT P. UNIt R$ TOTAL 

, 

Toldo 3 x 3 Estrutura Metálica - Fabricação com 

UND 10 485,00 4850,00 

feno tubular espessura de 3", na chapa 14, com 
partes soldadas em sistema mig, com tratamento 
anti-fetrugem (galvanizaçfio de alta resistencia) e 
com partes unidas por encaixe e fixadas por 
parafusos 	e 	conexões 	em 	aço. 	Pós 	de 
sustentação, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mis. Ancorados com 
cordas de Nylon de 34, com amaras especiais, 
lixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE 000LRTUftA - Laminado ao rvo 
impermeável, 	auto-extingulvel, 	blaclç-out 	solar, 
tratamentos; anti UV extra durável (alta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

Rua Monteiro Lobato, 948- bairro Morada da Lua - Barreiras Ba 
(77) 99970-001 eio-i*a 
mabproducao@hotmail.com  
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A 

 

Pm*jcao Serv,co e Locacao 

2. 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	.- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanização de 
alta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustentação, sendo uma estrutura de terro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 7., com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 
LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	black-out 	solar, 
tratamentos: anti liv extra durável (alta resistencia 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos pontos de 	maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

UND 8 760,00 6.080,00 

3 

Palco duas Aguas 12X6X1,50 -, do tipo duas 
águas, em formato especial de treliças horizontais 
e transversais sobrepostas, do tipo Box Truss 
760x680, fabricado em duroalumínio, soldado com 
lisa 6351 	- T6, 	com torres de 1'- 	50, 	para 
sustentação do Som, e revestido em lona modelo 
Forteover do tipo black out, anti-chama e anti- 
fungos comprovado por laudo de flamabilidade, 
com capacidade de carga no inferior a 14000 kg 
distribuída 	uniformemente, 	com 	riso 	em 
compensado naval de 15 mm, carpete e uma 
escada de acesso. 

UND 13.800,00 13.800,00 

• 
4.  

SONORIZAÇÃO: 	08 	Caixas Subwoofer 218 
lGOÔWrms; 12 Caixas Line 210 MF GOOWrms 1W 
120Wrnis; 	02 	flacks 	de 	ÁmplWicaço; 	81 
ProcessadorD13X260; 01 Console 169 ou 01V96-1VOO;
02 Caixas Subwoofer 115 KF; 02Caixas de alta 02 
KF: 02 Racks de Amplificação: 01 Processador 

DIARIAS 3 4.790,00 14.370,00 
06X260; 04 Monitores 	M 222. Microfones 	em 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / SM58 / 
Beyerdynamic opus 39 / AKG D660S / Direct Box 
Ativos e Passivos / Cabos XLP Com Conectores 
Switchcraft 	e 	Neutrik 	/ 	Cabos 	PIO 	Com 
Conectores SantoAngelo e Neutrik / Estrutura em 
Grid Q30 Aluminio, MuItiçuI?ç, Pççlçstais, Para 
Público estimado de 8.000 à 10.000 pessoas. 

5.  

ILUMINAÇÃO: - IS refletores par 64: - 2 box 
truss; - 1 maquina de fumaça (mínimo 2000 w 
dmx); - 1 ventilador; - 1 strobo (mínimo de 1500w); 
- 2 mini brutes; - 6 sei light; -acessórios, cabo, 
gelatinas, glicerina, garras. 

OlARIAS 3 3.900,00 11 70000 

Rua Monteiro Lobato, 948 - Bairro Morada da Lua - Barreiras Ba 
(77) 99978-8563 199198-1308 
mabproducaohotmail.com  

kk 
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TOTAL DO LOTE 01 R$ 59.800,00 

Cabine Sanitária comum paredes laterais 
confeccionadas em polietileno de altadensidade, 
porta e contra marcos confeccionado em 
fiberglass, com indicador "ocupado/livre", tranca 
embutidas, mictório anti-respigo,assento do vaso e 
papeleira em plástico rígido, tanque de dejetos em 
polietileno com capacidade para 250 litros, teto 
translúcido em poiletileno de afta densidade, piso 
antiderrapante, funcionando por um sistema de 
vácuo-pressão e injeção de química 
biodegradável, bactericida e desodorante. 
Meciincio 1,20 x 1,20 x 2, 20 metros. 

DIÁRIAS 30 140,00 4.200,00 

Gerador de energia de 180 kva, tensão 110; 220; 
380; 440, silenciado, com transporte e operador 7 OlARIAS 3 1.600,00 4.800,00 

LOTE 02- Especifico para a realização de eventos promovidos pelo Município 

ITEM DI6CRIMINAÇAQ UN QUANT P. UNIT. 	* TOTAL 

Palco lOxS - Estrutura metálica galvanizada com 
cobertura em lona sintética Night & Day, anti- 
chamas, anti-mofo, com piso em compensado 
naval 	15 	mm. 	Com 	camarim 	devidamente 
montado com mesas, cadeiras, frigobar e espelho. 
A ctrutura QOVOFá pouir owrramcnto. 

UND 5 1.200,00 8.000,00 

SONORIZAÇÃO: 	04 	Caixas 	Subwoofer 218 
lôOOWrms; 08 Caixas Line 210 MF 600Wrms HF 
120Wmis; 	02 	Racks 	de 	Amplificação; 	01 
Processador DflX260; 01 Console LSO ou OIVOR; 

DIÁRIAS 4 1 287 00 5 148 00 

02 Caixas Subwoofer lis KF: 02M Caixas de alta 
KF; 02 Racks de Amplificação; 01 Processador 
DBX260; 04NMonitores SM 222. Microfones Sem 
Fio Shure Beta 87 / Microfones Sem Fio Shure 
Beta 58 / Microfones Com Fio Beta 58 / 8M58 / 
BeyerdynamicMM opus 59 / AKO 06805 / Direct 
Box Ativos e Passivos / Cabos XLR Com 
Conectores Switchcraft e Neutrik / Cabos PiO 
Com Conectores Santo 	Angelo e Neutrik / 
Estrutura em GrkJ Q30 Aluminio, Multicabo, 

Rua Monteiro Lobato, 948 - Bairro Morada da Lua - Barreiras Ba 
(77) 99978-8565 199198-1368 
mabproducao@hotmail.com  
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41 

3. 

Toldo 	5,00 	x 	5,00 	- 	Estrutura 	Metálica 	- 
Fabricação com ferro tubular espessura de T, na 
chapa 14, com partes soldadas em sistema mig, 
com tratamento anti-ferruoem (galvanização de 
alta resistência) e com panes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés de 
sustenta00, sendo uma estrutura de ferro tubular 
(3") com altura de 2,50 á 3,0 mts. Ancorados com 
cordas de Nylon de 34, com amarras especiais, 
fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo. 

UND 6 760,00 4.560,00 

LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC 
impermeável, 	auto-extinguível, 	Úlack-out 	solar, 
tratamentos; anti UV extra durável falta resistência 
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras 
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente 
reforçada 	nos pontos de maior desgaste ou 
ruptura da lona. 

Toldos 10,00 x 10,00 - Em estrutura metálica - 
Fabricação com ferro tubular espessura de 3", na 
chapa 141  çQm parte 	aoldadaa em sistema rnig, 
com tratamento anti-ferrugem (galvanizaçao de 
afta resistência) e com partes unidas por encaixe e 
fixadas por parafusos e conexões em aço. 08 Pés 
de sustentação, sendo uma estrutura de ferro 
tubular (31 com 	altura de 2,00 á 	2.50 mis. 
Ancorados com cordas de Nylon de 	• 	com 
amarras especiais, fixadas em estacas de ferro 
enterradas ao solo. LONA DE COBERTURA - 
Laminado de PVC impermeável, auto-extinguível, 
black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável 
(afta resistência ao calor), anti-chama, anti-mofo, 
sem 	IMOUr29 	MACânitâ§ 	é 	com 	emendas 

UNO 3 1.00000  00 ' 3 000 00 • 

vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de 
maior desgaste ou ruptura da lona, e bolsa para 
acondicionar a lona de cobertura. 

TOTAL no LOTE 02 Rt 18.708,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 78.508,00 

Rua Monteiro Lobato, 948- Bairro Morada da Lua - Barreiras Ba 
(77)99978-8565/99198-1368 
mabproducao@hotmall.com  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: a81062db-d3b5-44d5-bcff-3667785e03c7



e 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo FéLIX DO CORIBE 5*0 FhIX DO CORtBE 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DO CONVITE 
CC0021201 7. 

As nove horas do dia quatorze do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na 
sala de licitação, sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, situada na 
Avenida Luis Eduardo Magalhães, sin, Bairro centro, reúne-se a Comissão Permanente 
de Licitação, comporta pelos senhores: Luiz Carlos Ferreira, como presidente, Luciene 
de Soua Moreno e Reinaldo Alves Gonçalves, o as emproa; Leme Comõrolo e 
Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o no. 21.725.545100001-35; MAB Produções 
de Eventos e Serviços Elreli - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.123.818/0001-34; 
Impacto Luz e Som Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.741.396/0001-77. Estas 
empresas enviaram as documentações de habfltaçes e propostas, contudo nenhum 
representante, das mesmas, compareceu à reunião. Com  o objetivo de proceder à 

abertura das propostas de preços da Licitação na modalidade de Convite sob o número 
00002/2017, tendo como objeto contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, 
sonorização e gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe - 
2017; Lote 02 - Específico para a realização de eventos promovidos pelo 
Município, conforme orçamento anexo. Dando início aos trabalhos o presidente da 
çmio franqueou a palavra aos presentes e nau havendo nenhum pronunuiamonto 
imediatamente abriu os envelopes da documentação de habilitação e propostas de 
preços devidamente lacrados. Conhecida a documentação de habilitação e às 
propostas de preços apresentados pelos os licitantes e após análise detalhadas das 
mesmas, a comissão de licitação paralela toda documentação, e em conformidade com 

convite n°. G000212017, publicado em 02.02.2017, e a lei federal 6.1550193 e suas 
cominações posteriores, no seu art. 29, inciso IV. Entretanto, todas as empresas estão 
habilitadas, conforme exposto nas propostas de preços e no mapa comparativo que 
fica fazendo parte integrante da presente ata, como se nela estive escrita. O presidente 
da Comissão de Licitação franqueou a palavra aos presentes para qualquer 

manifestação sobre a proposta de preços e os fatos ocorridos, que apresentaram os 

seguintes valores como se segue: a empresa: Impacto Luz e Som Ltda - ME, 
apresentou os valores de Lote 01 - R$80.222,00 (sessenta mil e duzentos e vinte e 
dois reais); Lote 02 	S 19.614,00 (dezoito mil e seiscentos e quatorze reais), 

totalizando o valor global de R$76.636,00 (setenta e oito mil e oitocentos e trinta e seis 
reais); a empresa MAS Produções de Eventos e Serviços Eireli - EPP, apresentou 

os valores de: Lote 01 - R$59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais); Lote 02 
- R$18.708,00 (dezoito mil a Q@tocAntog a oito rai), totglinndo o valor gIobl d 
R$78.508,00 (setenta e oito mil e quinhentos e oito reais); a empresa Leme Comércio 
e Serviços Eireli - Me, apresentou os valores de: Lote 01 - R$59.716,00 (cinquenta e 
nove mil e setecentos e dezesseis reais); Lote 02 - R18.462,0O (dezoito mil e 

quatrocentos e oitenta e dois reais), totalizando o valor global de R$76.196,00 (setenta 
e oito mil e cento e noventa e oito reais). A comissão de licitação por unanimidade de 
seus membros classifica a empresa Leme Comércio e Serviços Eiroli - ME, com 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO FUX DO CORIRE - RAI-IIA-- CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 491-2021J FA2: (77 24D1-21S4 - CMÂIL: adrnsaofeIhcdocorbe.ba.gov.6r 

Site; www.aofelbdocor3be,ba,gov.br  - CNPJ: 16.430.951/000-30 
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ESTADO DABAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIRE 
go FÉUX DO CORIBE 

valores acima apresentados, por oferecer menor preço por Lote, formas de 
pagamentos e prazo de entrega. Nada mais havendo a tratar o Presidente da 
Comissao de Licitaç8o determinou o encerramento da reunião, a qual foi lavrada a 

presente ata, que após ter sido lida e aprovada, vai pelo os mesmos assinada. 

São Félix do Coribe - BA, 14 de fevereiro de 2017. 

Luiz Carlos Ferreira 
Presidente da Comissão 

Luciene de Souza Moreno 
	 Reg inald1*Ives-6ciCes 

Membro 
	 Membro 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - ÇEP; 47,Q-QQQ 

TCL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adrn@sofeIixdocoribe.ba.&QV.br  

Site; www.sofeIIxdocorIbe.b gov.br  - CNPJ: 16.40S51/0001-30 
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ESTADO DA BAHIA 

PRtFITURA MUNICIPAL DE SÃO PÈLIX DO CORIBE 

ti 
sJOTtLIDÕCORIBE 

o 

ADJUDICAÇÃO 

O PREFEITO o SA0 [LlX DO GORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro 

Ferreira, atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente a licitação 

Convite I'4°. 0G00212017, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços  de loeaca de esfru{ura de palco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, 

sonorização e gerador de energia: Lote 01 - Carnaval de São Félix do Coribe - 2017; 

Loto 02 - Específico para a realização do eventos promovidos pelo Município, 

adjudica o objeto a empresa vencedora: LEME COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, 

com o valor efetivo Lotei E - R$59.716,00 (cinquenta e nove mil e setecentos e dezesseis reais); 

e Lote II - R$18.482,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais), totalizando o valor 

global de R$78.198,00 (setenta e oito mil e centos e noventa e cito rai)1  ounforme as conUiçÔe 
apresentadas. 

São Félix cio Coribe - DA, 14 de feve eiro de 2. e.  e  Rlbêlrô Forreira 
Prefeito Municipal 

 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO  FtLIX 00 CORIBE - BAHIA - CEP 41.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: dm?saofe1ixdocoribe.baaov.br  

sivç; wwwuofclixUocoribe ba.gov.br  - CNPJ: 1 .42ÕSS 1/0001-20 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo rgpç QQ 

kø 
Silo FÊLIXDOCORIBE 

S, 	1,4 

I-IOMOLOGÂCÂO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí 

Eudes Ribeiro Ferreira, após receber o resultado do julgamento apresentado pela Comissão 

Permanente de Lioitaçao, referente a licitaço Convitê no. Ce002017, cujo objeto 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura de 

palco, iluminação, cabines sanitárias, toldos, sonorização e gerador de energia: Loto 01 - 

Carnaval cio São Félix do Coribe - 2017; Lote 02 — Específico para a realização de 

eventos promovidos pelo Município, homologa o procedimento licitatõrio com a empresa 

vencedora: LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, com o valor efetivo Lotei 1 - R$59.716,00 

(cinquenta e nove mil e setecentos e dezesseis reais); e Lote II - R$18.48200 (dezoito mil e 

quatrocentos e oitenta e dois reais), totalizando o valor global de R$78.198,00 (setenta e oito mil e 

centos e noventa e oito reais), considerando que o pregoeiro procedeu as disposições legais 

aplicáveis. 

São Félix do a 2017. 
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