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Itabuna publica: 

 
 
 
• FICC - Termo De Homologação Processo Seletivo 001/2015. 
• Edital De Chamamento Público N° 001/2015 Processo N° 018/2015. 
• EMASA - Extrato De Contrato Nº 108/2014.  
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1.� Adalmiro�Leôncio�da�Silva��
2.� Agda�Marques�Silva�
3.� Ailton�José�da�Silva�
4.� Aldeni�de�Araújo�Ramos�
5.� Alessandro�Gomes�Dantas�
6.� Ana�Paula�Souza�Santos�
7.� André�Pinheiro�dos�Santos�
8.� Antonio�Carlos�Soares�Pedra�
9.� Antonio�Marcio�Fernandes�Bitar�
10.�Beatriz�de�Almeida�Midlej�
11.�Camila�Aparecida�Soares�Santos�
12.�Camila�Nobre�Santana�
13.�Carla�Gabriela�Vaz�de�Farias�
14.�Cassio�Silva�Malutta�
15.�Ciro�Gerfson�Costa�Souza�
16.�Clarissa�Aquino�Costa�
17.�Daniel�Menezes�Teixeira�
18.�Danila�Costa�Machado�
19.�Danilo�Bruno�Nunes�
20.�Davidson�Viana�dos�Santos�
21.�Dayse�Batista�Santos�
22.�Diego�Santos�Silva�
23.�Egnaldo�Ferreira�França�
24.�Erivelton�Silva�Santos�
25.�Ewerton�de�Jesus�Santos�
26.�Geilton�Conceição�do�Nascimento�
27.�Geraldo�Domingos�Barreto�
28.�Hélio�Henrique�Miranda�Nunes�
29.�Hildemagno�Sousa�de�Jesus�
30.�Jaciara�Santos�Nery�
31.�Jamille�Marques�dos�Santos�Santana�
32.�Jobson�Vieira�dos�Santos�
33.�Kadu�Silva�Cavalcante�
34.�Letícia�Leal�Brito�
35.�Lindinalva�de�Araújo�Barreto�
36.�Luciana�Seara�Sousa�
37.�Luis�Henrique�Souza�Matos�
38.�Luzia�Bastos�Nascimento�
39.�Marcela�de�Carvalho�S.�M.�de�A.�Braitt�de�Souza�
40.�Marcelino�José�Pereira�Neto�
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41.�Marcelo�Oliveira�dos�Santos�
42.�Marcia�Gabrielle�Britto�Mascarenhas�
43.�Marco�Antônio�Pereira�Nô�
44.�Pablo�Charles�Cruz�dos�Santos�
45.�Paulo�Maia�Batista�
46.�Rafael�Simões�Cardoso�Pita�
47.�Raildes�Silva�Santos�
48.�Renisson�Duarte�Batista�
49.�Ricardo�Antônio�Matos�Silva�
50.�Rilson�Sousa�Dantas�
51.�Roberto�Bispo�da�Silva�
52.�Robson�Laranjeira�Santana�
53.�Robson�Sousa�Leite�
54.�Romário�José�Viana�Santos�
55.�Romilton�Nonato�Teles�Santos�
56.�Roseane�dos�Santos�R.�Sampaio�
57.�Samira�Pereira�Guimarães�
58.�Sergio�Leal�de�Almeida�
59.�Sulivan�Silva�Sales�
60.�Suzanne�Sampaio�Nicássio�
61.�Thiago�Santos�Ribeiro�
62.�Tiago�Oliveira�Cruz�
63.�Verônica�Farias�Smith�Lima�
64.�Verônica�Santos�Borges�
65.�Vilobaldo�da�Conceição�
66.�Wallace�Carmo�Santos�
67.�Wallas�Dias�Lima�
68.�Welington�dos�Santos�Santana�
69.�Wellington�Johson�Pinto�dos�Santos�
70.�Willian�David�Batista�Santos�
71.�Zenon�Moreira�Gomes�

�
�8-<97-��-"����64�2-74*('�64�����/�

�
�

11111111111111111111111111111111111111111111�
��������2��3������
���

�(45*64784�6-��976-:;'��8-<974754�64��9+89(-�4��*6-6-7*-�������
�
�
�
�

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Itabuna

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D358VF482G9ESWEETFVLIA

Quinta-feira
15 de Janeiro de 2015
4 - Ano III - Nº 959



 
 
 
 
 

 
      Praça Laura Conceição, 339 – Centro – Itabuna-BA  - CNPJ: 05.054.133/0001-64 - Fone/Fax.: (73) 3613-4915.  

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015  
Processo nº 018/2015  

  
  

Prefeitura Municipal de Itabuna  
Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania-FICC  

Praça Laura Conceição, 339 Centro, Itabuna-Ba - Tel.: (73) 3613-3915  
 
O Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania-FICC comunica aos interessados, que fará realizar 
CHAMAMENTO PÚBLICO, cujo objeto assim se resume: 

  
1. OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PATROCÍNIO, COM O OBJETIVO DE 
ARRECADAR RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE A 
FIM DE MINIMIZAR OS CUSTOS COM OS FESTEJOS DA LAVAGEM DO BECO DO FUXICO. O 
PATROCÍNIO DEVERÁ SER PROPOSTO SOMENTE EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, SENDO 
QUE O PATROCINADOR TERÁ DIREITO EXCLUSIVO NO USO DO ESPAÇO  ONDE SERÁ 
REALIZADO O EVENTO, ENTRE A  RUA RUY BARBOSA E AVENIDA CINQUENTENÁRIO PARA 
DIVULGAÇÃO DE SUA MARCA BEM COMO A VENDA EXCLUSIVA DO SEU PRODUTO 
DURANTE O EVENTO.  

  
IMPORTANTE: SERÁ VENCEDORA A EMPRESA QUE OFERECER O MAIOR VALOR PARA O 
PATROCÍNIO.  
  
Conforme especificações contidas neste edital e Anexo II, partes integrantes, à disposição na sede da 
Fundação.  
  
2. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 21 de janeiro de 2015 às 10h 00min, na  
Sala de reuniões da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania-FICC no seguinte endereço: Praça Laura 
Conceição, 339 Centro, Itabuna-Ba. 
 
3. EDITAL: Poderá ser obtido junto ao Departamento de Compras e Licitações da Fundação Itabunense de 
Cultura e Cidadania-FICC.  
 
 
 Itabuna/Ba, 15 de Janeiro de 2015. 
 
 

  
RICARDO PINTO MASCARENHAS  

PRESIDENTE DA CPL  
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1. PREÂMBULO  
1.1 A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania-FICC, através da Comissão Permanente de Licitações 
devidamente designada, torna público para conhecimento dos interessados, que  fará CHAMAMENTO 
PÚBLICO, utilizando subsidiariamente os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e  alterações, mediante as 
condições e a apresentação da documentação elencada abaixo.  
1.2. O presente Chamamento Público, cujo objeto está especificado no item 1, destina-se a atender a  
A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania-FICC – no que se refere a Lavagem do Beco do fuxico, da 
cidade de Itabuna.  
  
2. DO OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  
2.1 O presente edital por objetivo a SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PATROCÍNIO, COM O 
OBJETIVO DE ARRECADAR RECURSOS FINANCEIROS DE MANEIRA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE A FIM DE MINIMIZAR OS CUSTOS COM OS FESTEJOS DA LAVAGEM DO BECO 
DO FUXICO. O PATROCÍNIO DEVERÁ SER PROPOSTO SOMENTE EM MOEDA CORRENTE 
NACIONAL, SENDO QUE O PATROCINADOR TERÁ DIREITO EXCLUSIVO NO USO DO ESPAÇO  
ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, ENTRE A  RUA RUY BARBOSA E AVENIDA 
CINQUENTENÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE SUA MARCA BEM COMO A VENDA EXCLUSIVA 
DO SEU PRODUTO DURANTE O EVENTO.  
  
IMPORTANTE: SERÁ VENCEDORA A EMPRESA QUE OFERECER O MAIOR VALOR  PARA O 
PATROCÍNIO.  
  
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Somente poderão participar do Chamamento Público entidades regularmente estabelecidas no país, cuja 
finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente Chamamento Público e que 
satisfaçam integralmente as condições deste edital.  
3.2. Não poderão participar do presente Chamamento Público, entidades que tenham sido consideradas  
inidôneas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional ou de economia mista ou que se  
encontrem suspensas de licitar no Município de Itabuna.  
3.3. A participação neste Chamamento Público importa à proponente a irrestrita aceitação das condições  
estabelecidas no presente edital, bem como na observância das normas administrativas e técnicas  aplicáveis.  
  
4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DE DOCUMENTOS HABILITAÇÃO  
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois)  
envelopes fechados e conter, ainda, na parte externa e frontal, além da razão social da entidade, os seguintes 
dizeres: 

 
Envelope nº 1 - Proposta:  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
DATA DA ABERTURA 21/01/2015 HORÁRIO: 10:00hs  
 
  
Envelope nº 2 – Documentos - Habilitação  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
DATA DA ABERTURA 21/01/2015 HORÁRIO: 10:00hs  
  
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado e redigida em língua portuguesa, preferencialmente 
em duas vias, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal 
da participante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
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5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
5.1. Proposta, devidamente assinada pelo representante legal da licitante, que deverá conter os seguintes 
elementos:  
a) Nome da proponente, endereço, CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal;  
b) Número do Chamamento Público;  
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA  
6.1 Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 
6.1.1. A Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores 
nos respectivos cargos. 
6.1.2. A Regularidade Fiscal que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da 

Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 

f) Certidão de concordata e falência 
g) Balanço Patrimonial. 

6.2.3. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 

b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a 
definida no art.81.  

 
OUTRAS COMPROVOÇÕES  
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não 
possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), 
conforme modelo constante no Anexo do presente Edital.  
b) Declaração, em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando que não há 
fato impeditivo da habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo, da Lei nº 8.666/93, conforme 
modelo sugerido.  
  
7. CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
7.1 Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou 
cópia simples acompanhada dos originais (artigo 32 da Lei nº 8.666/93) e preferencialmente rubricados.  
7.2 A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 
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vencida, a(s) empresa(s) será (ão) INABILITADA(S). Ressalvados na hipótese dos documentos estarem 
disponíveis na internet.  
7.3. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus prazos de validade. Os 
documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade deverão ser apresentados com expedição 
máxima de 03 (três) meses a contar da data de sua emissão.  
  
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão iniciando-se com o recebimento dos  
envelopes das interessadas em participar do certame.  
8.2. Uma vez iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, não serão admitidos novos participantes 
no certame.  
8.3. Abertos os envelopes nº 01 – PROPOSTA, pela Comissão, esta efetuará rubrica, conferência, análise  
e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital.  
8.4. A análise das propostas pela Comissão visará à verificação do atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
b) que apresentem oferta baseada exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
8.5. A Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas e classificará o autor da proposta 
com maior oferta.  
8.6. No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a Comissão fará  
sorteio conforme previsto no artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.  
8.7. O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos da Comissão que, em consequência, 
reserva-se ao direito de desclassificar as propostas em desacordo com este edital. 
8.8. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão elaborará relatório contendo a classificação pela 
ordem crescente da maior oferta.  
8.9. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente comprovado e desde que aceito pela Comissão.  
8.10. Considerada aceitável a proposta com melhor oferta, a Comissão fará a abertura do envelope contendo 
os documentos de habilitação exclusivamente da empresa com melhor oferta.  
8.11. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentos de 
Habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste regulamento ou com irregularidades, 
não será considerada para participação neste Chamamento Público, não se admitindo complementação 
posterior à sessão.  
8.12. É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase do Chamamento Público, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar sua instrução, vedada à inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação.  
8.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 
e declarada vencedora do certame.  
8.14. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 
Comissão examinará as propostas subsequentes e verificará as condições de habilitação, e, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável.  
  
9. RECURSOS E REPRESENTAÇÃO  
9.1 Das decisões proferidas pela Comissão caberá recurso por parte dos participantes deste Patrocínio,  
nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.  
9.2 O recurso a que se refere este item, deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data de divulgação da decisão da Comissão. A interposição de recurso será comunicada às demais  
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.  
9.3 O recurso recebido na fase de proposta e habilitação terá efeito suspensivo. Os demais serão recebidos 
sem efeito suspensivo, porém a autoridade competente poderá, por razões de interesse público, atribuir 
eficácia suspensiva ao mesmo.  
9.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
9.5 Não serão aceitos recursos e impugnações ao Edital via fax. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser protocolado(s) 
na Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania-FICC, ou pelos email: licitaficc@gmail.com, em tempo 
hábil, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação.  
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10. HOMOLOGAÇÃO  
10.1. Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a proponente vencedora será convidada, por  
escrito, para comparecer em data, hora e local que forem indicados, para a assinatura do Termo de 
Patrocínio.  
  
11. TERMO DE PATROCÍNIO  
11.1. A patrocinadora deverá comparecer à Fundação Itabunense de Cultura e cidadania-FICC, para a 
assinatura do Termo de Patrocínio, conforme Minuta em anexo, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas) 
úteis, a contar da data de sua convocação, sob pena de decair do direito ao patrocínio, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.  
11.2. A não-assinatura do termo de patrocínio por parte da PATROCINADORA, por qualquer motivo, dentro 
do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, ficando sujeita à cominação prevista no artigo 81 da Lei 
nº 8.666/93, sendo facultado ao Município de Itabuna o chamamento por ordem de classificação, quando 
houver, das demais empresas para a assinatura do Termo de Patrocínio, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado.  
11.3 Farão parte integrante do Termo de Patrocínio, independentemente de transcrição, as instruções  
contidas neste edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pela empresa  
vencedora.  
11.4. Será atribuído ao Termo de Patrocínio a oferta resultante da proposta vencedora.  
11.5. O prazo de vigência do Termo de Patrocínio será até a realização e finalização dos Festejos da Lavagem 
do Beco do Fuxico, que ocorrerá no dia 07.01.2015, ficando extinto após a realização.  
11.6. A Fundação se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais a serem montados, se 
estiverem em desacordo com as normas de segurança ou com falta de qualidade.  
11.7. O termo poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente nas condições e 
hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  
11.8. O inadimplemento de qualquer cláusula do termo poderá ser motivo de sua imediata rescisão, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,  
a) não cumprir as obrigações assumidas;  
b) falir;  
c) transferir o Termo de Patrocínio a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência da 
Fundação;  
d) interromper a montagem dos materiais promocionais sem justo motivo aceito pela Fundação.  
11.9. Poderá ainda o Termo de Patrocínio ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, 
observadas as seguintes condições:  
a- Na hipótese do Município solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por escrito, com antecedência 
de 10 dias à PATROCINADORA, sendo então pagos os valores comprovadamente devidos, não cabendo à 
PATROCINADORA qualquer outra compensação ou indenização, seja a que título for;  
b- Na hipótese de a PATROCINADORA solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por escrito, com 
antecedência de 10 dias e pagar multa no valor de 20% (vinte por cento) do que foi oferecido na proposta.  
  
11.10. A PATROCINADORA OBRIGAR-SE-Á:  
I. Efetuar o depósito da quantia proposta, até o dia 29/01/2015, na Conta Corrente 11.267-4, Agência 
3445-2, Banco 001, Banco do Brasil; em nome da Fundação Itabunense de cultura e Cidadania-FICC (caso 
não seja efetuado o pagamento, a Fundação se reserva no direito de aceitar a segunda melhor proposta, caso 
esta esteja habilitada a assinar o termo de patrocínio);  
II. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais,  
trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste 
instrumento.  
III. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por si ou por seus 
sucessores e representantes na execução dos serviços a serem executados, isentando o Município de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.  
IV. Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste edital e anexos;  
V. Disponibilizar pessoal técnico e capacitado para executar os serviços de montagem das estruturas e  
fornecer todos os materiais utilizados durante a realização do evento;  
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VI. Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento possuirão 
vínculo empregatício exclusivamente com a PATROCINADORA, sendo esta titular responsável pelos 
direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários demais vantagens,  
recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de 
que seus empregados possam ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e considerada nos artigos 3º 
e 6º do Regulamento de Seguro de Acidentes de Trabalhos, aprovado pelo Decreto nº 61.784/67;  
VII. Efetuar após a realização do evento, a desmontagem das estruturas fornecidas e fazer o recolhimento 
total de todos os materiais utilizados durante a realização do evento;  
  
11.11. A FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA DEVERÁ:  
I. Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar o contrato ficando também, responsável pela validação  
dos serviços prestados pela PATROCINADORA.  
II. Conferir e controlar a qualidade dos materiais;  
III Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 
PATROCINADORA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e  
orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste;  
IV. Proibir a autorização de serviços a empresas estranhos à PATROCINADORA.  
  
12 – EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA PELA PATROCINADORA  
12.1 A PATROCINADORA do evento, objeto do presente edital deverá restringir a propaganda e/ou a  
divulgação à área interna do local do evento.  
12.2. Somente a PATROCINADORA que vencer o certame poderá efetuar a exploração da publicidade e 
colocar seus produtos à venda no evento.  
12.3. A PATROCINADORA terá direito de explorar a publicidade durante o evento;  
12.4 Na hipótese de descumprimento do estabelecido, a PATROCINADORA poderá sofrer as penalidades 
previstas neste regulamento.  
  
13. PENALIDADES  
13.1 A PATROCINADORA será penalizada nas seguintes hipóteses:  
a) descumprimento das exigências previstas no regulamento e neste instrumento, oportunizada defesa  
prévia;  
b) negligência, imprudência ou imperícia comprovada por esta, por meio de profissionais após perícia  
técnica.  
13.2Na hipótese de descumprimento, o Município aplicará multa à PATROCINADORA no valor de  
10% do valor da proposta.  
13.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 
02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a natureza da falta e o 
prejuízo causado à Administração Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93.  
13.4 Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação na Imprensa  
Oficial, de acordo com a Lei nº 8.666/93.  
13.3. Fica facultada a defesa prévia da PATROCINADORA, no caso de aplicação de penalidades, no  
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  
  
14. DISPOSIÇÕES GERAIS  
14.1. Para o cumprimento do objeto deste Patrocínio será firmado Termo de Patrocínio entre a empresa 
vencedora e a fundação Itabunense de cultura e Cidadania-FICC, observadas as condições estipuladas neste 
regulamento, na forma da minuta do mencionado termo que faz parte integrante deste regulamento e, no que 
couber as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 
14.2. Reserva-se à autoridade competente o direito de revogar no todo ou em parte o presente Patrocínio 
visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-lo. Por ilegalidade, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, conforme dispõem o artigo 49 e parágrafos da Lei nº 8666/93.  
14.3. O Município reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender a execução dos  
serviços de acordo com conveniência e oportunidades devidamente justificadas.  
14.4. A detecção, pelo Município, a qualquer tempo durante a execução dos serviços, de vícios de qualidade 
nas mesmas, importará na aplicação dos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
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14.5. A fiscalização exercida no interesse da Administração não exclui a responsabilidade da Patrocinadora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade 
do Poder Público ou de seus agentes.  
14.6. O Município de Itabuna desde já se reserva ao direito de efetuar diligências necessárias para validar as 
informações prestadas pela Patrocinadora.  
14.7. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Termo de Patrocínio deverão ser  
pontualmente atendidas pela Patrocinadora, sem ônus para a Fundação.  
14.8. O abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da Patrocinadora, ensejará ação de 
perdas e danos.  
14.9. Não será considerada Patrocinadora a empresa que por inadimplência, tenha dado causa à rescisão do 
Termo de Patrocínio anteriormente celebrado com a Administração Pública, a qual tenha sido aplicada a pena 
de suspensão ou inidoneidade prevista na Lei nº 8.666/93, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação.  
14.10. A Patrocinadora que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento do presente processo, 
além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e prejuízos causados ao 
órgão, derivados da não conclusão do processo, bem como do objeto pretendido.  
14.11. Demais detalhes não previstos neste regulamento, referentes à execução dos serviços, mas que a  
boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas  
para a não apresentação dos mesmos.  
14.12. A Patrocinadora é responsável pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados.  
14.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, encarregada do recebimento, análise e julgamento 
das propostas.  
Itabuna/Ba, 15 de janeiro de 2015. 

 
 
 

RICARDO PINTO MASCARENHAS  
PRESIDENTE DA CPL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 

Compõem o conjunto de anexos deste edital:  
ANEXO I MODELOS DE DECLARAÇÕES. I, II 
ANEXO II DESCRIÇÃO DOS LOTES PARA PATROCÍNIO.  
ANEXO III MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO  
ANEXO IV MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015 
 
 

ANEXO I  
  
  

MODELOS DE DECLARAÇÕES.  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015  

 
 

RAZÃO SOCIAL  
C.N.P.J.  

ENDEREÇO  
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI Nº 8.666/93  

(modelo sugerido)  
 

À Comissão Permanente de Licitação 
  
Para fins de participação no Patrocínio nº 001/2015, declaramos que não possuímos em nosso quadro  
funcional, menores de dezoito anos, executando trabalho no período noturno, perigoso, ou insalubre, e,  
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos (Lei nº 8.666/93, art.27, V).  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 

Itabuna, ........ de ..................... de 2014.  
(DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA)  

  
  
  
  
  
  

______________________________  
Assinatura devidamente identificada  
do representante legal (apontado no  
contrato social ou procuração com  

poderes específicos).  
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CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015 
 
 

ANEXO II  
  
  
  

RAZÃO SOCIAL  
C.N.P.J.  

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 
(modelo sugerido)  

 
À Comissão Permanente de Licitação  
 
 Para fins de participação no Patrocínio nº 001/2015, declaramos a INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  
 
Itabuna de .................. de 2015.  
 
(DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________  
Assinatura devidamente identificada  
do representante legal (apontado no  
contrato social ou procuração com  

poderes específicos).  
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CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015 
 

ANEXO III  
  

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO  
  
  

À Comissão Permanente de Licitações  
  
Assunto: Proposta de Patrocínio, com o objetivo de arrecadar recursos financeiros de maneira 
democrática e transparente a fim de minimizar os custos com os festejos de Lavagem do Beco do 
Fuxico da cidade deItabuna.  
O patrocínio deverá ser proposto somente em moeda corrente nacional, sendo que o patrocinador terá 
direito exclusivo no uso do espaço da Praça Rio Cacheira para realização de divulgação de sua marca 
bem como a venda exclusiva do seu produto durante o evento, a empresa vencedora será a que ofertar 
o maior valor.  
  
A empresa ...........................(nome completo da empresa), C.N.P.J nº .................................., apresenta sua 
proposta para participação do certame referente ao Chamamento Público nº 001/2015. 
 
A empresa optou em apresentar proposta total de ................................. 
 

  
  
  
  
   

A empresa declara, para os devidos fins, que cumprirá integralmente ao exigido neste edital, estando 
ciente que se cometer qualquer infração poderá sofrer as penalidades previstas.  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente proposta.  
 
Itabuna, .... de .................. de 2015.  
 

(DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA)  
  
  
  
  

______________________________  
Assinatura devidamente identificada  
do representante legal (apontado no  
contrato social ou procuração com  

poderes específicos).  
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CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015 

 
ANEXO IV  

   
  

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO  
  
  

TERMO DE PATROCÍNIO COM EMPRESA PARA USO 
EXCLUSIVO PARA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE SUA 
MARCA BEM COMO A VENDA EXCLUSIVA DO SEU PRODUTO 
DURANTE O EVENTO.  

  
 
Pelo presente Termo de Patrocínio de DIREITO EXCLUSIVO NO USO DO ESPAÇO DO PARQUE  
DE EXPOSIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE SUA MARCA BEM COMO A VENDA 
EXCLUSIVA DO SEU PRODUTO DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO Da LAVAGEM DO 
BECO DO FUXICO DA CIDADE DE ITABUNA, de um lado A FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE 
CULTURA E CIDADANIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Laura 
Conceição, nº 339, Centro, Itabuna, Bahia, Inscrita no CNPJ nº05.054.133/0001-64, neste ato representado 
pelo seu Presidente o Sr. ROBERTO JOSE DA SILVA ,brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 
nº 04522781 04, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nº 
682698895-04, residente e domiciliado nesta cidade na Rua E,nº88, Parque Verde, nesta cidade, 
doravante, simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa ............................, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................, com sede na.........., nº. .., Bairro ............., 
Município de ................, Estado de .................., CEP ...................., neste ato representada por seu 
representante legal o Sr............................, portador do Registro Geral nº. ......................., inscrito no CPF/MF 
sob o nº. ................., residente e domiciliado na ............................., nº. ..., Bairro .............. Município de 
.................., Estado de ..................., CEP ................, doravante simplesmente denominado de 
CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao 
presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO  
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo administrativo nº. 017, na 
modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  
 O presente Contrato tem por objeto a DIREITO EXCLUSIVO NO USO DO ESPAÇO  PARA 
REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE SUA MARCA BEM COMO A VENDA EXCLUSIVA DO SEU 
PRODUTO DURANTE OS FESTEJOS DA LAVAGEM DO BECO DO FUXICO, conforme especificações 
contidas no edital e anexos, partes integrantes deste instrumento.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA  
O Patrocínio terá validade até a realização e finalização do evento de comemoração da Lavagem do Beco do 
Fuxico da cidade de Itabuna que será no dia 07/02/2015. 
  
CLÁUSULA QUARTA  
São obrigações da patrocinadora:  
11.10. A PATROCINADORA OBRIGAR-SE-Á:  
a) Efetuar o depósito da quantia proposta, até o dia 29/01/2015, na Conta Corrente 11.267-4, Agência  
3445-2, Banco 001, Banco do Brasil; em nome da Fundação Itabunense de cultura e Cidadania-FICC (caso 
não seja efetuado o pagamento, a Prefeitura se reserva no direito de aceitar a segunda melhor proposta, caso 
esta esteja habilitada a assinar o termo de patrocínio);  
b) Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais,  
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trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto  
deste instrumento.  
c) Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por si ou por seus  
sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e  
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.  
d) Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste edital e anexos;  
e) Disponibilizar pessoal técnico e capacitado para executar os serviços contratados;  
f) Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento possuirão 
vínculo empregatício exclusivamente com a PATROCINADORA, sendo esta titular responsável pelos 
direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas 
as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados 
possam ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e considerada nos artigos 3º e 6º do Regulamento 
de Seguro de Acidentes de Trabalhos, aprovado pelo Decreto nº 61.784/67;  
g) Efetuar após a realização do evento, a desmontagem das estruturas fornecidas e fazer o recolhimento  
total de todos os materiais utilizados durante a realização do evento;  
  
CLÁUSULA QUINTA  
São obrigações da CONTRATANTE:  
a) Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar o contrato ficando também, responsável pela validação dos  
serviços prestados pela PATROCINADORA.  
b) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da PATROCINADORA, 
ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos, do presente ajuste;  
c) Proibir a exploração da publicidade e comercialização de outro produto nas dependências do recinto da  
XXIX exposição Agropecuária de Itabuna. 
 
CLÁUSULA SEXTA  
A PATROCINADORA do evento objeto do presente regulamento deverá restringir sua publicidade e/ou a 
divulgação à área interna do local do evento.  
Parágrafo Primeiro  
Somente a PATROCINADORA poderá efetuar a exploração da publicidade e somente seu produto poderá ser 
comercializado no Evento da Lavagem do Beco do Fuxico, realizado no dia 07/02/2015.  
Parágrafo Segundo  
Na hipótese de descumprimento do estabelecido, a PATROCINADORA poderá sofrer as penalidades 
previstas neste regulamento.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA  
A PATROCINADORA será penalizada nas seguintes hipóteses:  
a) descumprimento das exigências previstas no regulamento e neste instrumento, oportunizada defesa prévia;  
 Parágrafo Primeiro  
Na hipótese de descumprimento, o Município aplicará multa à PATROCINADORA no valor de 10% do  
valor da proposta ofertada.  
Parágrafo Segundo  
Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02  
(dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a natureza da falta e o  
prejuízo causado à Administração Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93.  
Parágrafo Terceiro  
Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação na Imprensa Oficial, de  
acordo com a Lei nº 8.666/93.  
Parágrafo Quarto  
Fica facultada a defesa prévia da PATROCINADORA, no caso de aplicação de penalidades, no prazo de  
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA  
A PATROCINADORA está sujeita a rescisão do presente termo, assim como às demais sanções previstas 
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na Lei Federal nº 8.666/93, quando da constatação de qualquer irregularidade na prestação dos serviços,  
assegurados a ampla defesa e o contraditório.  
  
CLÁUSULA OITAVA  
O Município se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se estiver em desacordo  
com o termo de patrocínio.  
Parágrafo Primeiro  
O termo poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente nas condições e 
hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.  
Parágrafo Segundo  
O inadimplemento de qualquer cláusula do termo poderá ser motivo de sua imediata rescisão, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,  
a) não cumprir as obrigações assumidas;  
b) falir;  
c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência do Município;  
 Parágrafo Terceiro  
Poderá ainda o Termo de Patrocínio ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, 
observadas as seguintes condições:  
a) Na hipótese da Fundação solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação por escrito, com antecedência de 
10 dias à PATROCINADORA, sendo então pagos os valores comprovadamente devidos, não cabendo à 
empresa PATROCINADORA qualquer outra compensação ou indenização, seja a que título for;  
b) Na hipótese da empresa PATROCINADORA solicitar a rescisão, esta deverá continuar fornecendo os  
bens a que se comprometeu por período a ser estipulado pela Fundação, a contar da data do recebimento  
da solicitação de rescisão.  
  
CLÁUSULA NONA  
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Itabuna, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do 
presente Termo de Patrocínioo, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  
  

Itabuna ..............de ................... de 2015  
  
  
  

  ______________________________________ 
ROBERTO JOSÉ DA SILVA 

FICC – CONTRATANTE 
DIRETOR PRESIDENTE  

  
  

 ______________________________________  
PATROCINADORA  

  
  

 ..........................................................  
1ª testemunha  

  
  

............................................................  
2ª testemunha 
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