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Decretos
MUNICIPIO DE GONGOGI
CONSOLIDADO MUNICIPIO
BAHIA
14.235.048/0001-93
Decreto Nº 0000059/2022
JUNHO / 2022
DECRETO Nº 0000059/2022, 15 de junho de 2022
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor 43.200,00
(quarenta e três mil duzentos reais ) para os fins que se
especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com que lhe confere a Lei do Orçamento Anual Nº217/2021.

Dotações Suplementadas
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2029 - Gestão das Ações do Ensino Básico - Fundeb 40%
33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 19

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

23.000,00

23.000,00
23.000,00

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2042 - Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
33901400000 - Diárias – Civil
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 02
Fonte: 02

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

3.000,00
16.900,00

19.900,00
19.900,00

0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SEVIÇOS
2054 - Gestão da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

300,00

Fonte: 00

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade
Total

300,00
300,00
43.200,00

As despesas decorrentes de abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal de Nº
4.320/64, Inciso III.

Dotações Anuladas
0208 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2029 - Gestão das Ações do Ensino Básico - Fundeb 40%
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 19

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

23.000,00

23.000,00
23.000,00

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2042 - Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 02

Total do Projeto/Atividade

3.300,00

3.300,00

2067 - ENFRENTAMENTO AO CORONORAVIRUS - COVID-19
33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 42

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade
Total

16.900,00

16.900,00
20.200,00
43.200,00

Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

GONGOGI BAHIA , 15 junho de 2022 .

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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Dispensas de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
AVISO DE DISPENSA Nº 070/2022
Processo Administrativo n.º. 119/2022
O Município de Gongogi, por intermédio do agente de contratação, torna público a quem possa
interessar torna-se público que realizará Dispensa, com critério de julgamento (menor preço na hipótese
do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável.
Data da sessão: 20/06/2022
Horário: 9:00
1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1.
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de
empresa para prestação de serviços de locação de som e Iluminação para atender as necessidades
das festividades Juninas de 2022 no município de Gongogi. Conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
1.2.
ITEM
1

Da Descrição
DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
SONORIZAÇÃO CONVENCIONAL. Para o Palco Convencional com:
To P. A - Sistema Convencional 16 Graves, 24 subgraves; Periférico
P.A 02 equalizador, 02 processador; Consoles 02 mesas analógicas 48
canais; Side01 processador, 01 equalizador, 01 Power brite, 01 efeitos
de voz digitais, 01 aparelho de cd; Insert12 canais Gate, 12 canais
compressor, 12 vias equalizadores monitoração; Microfones 01 kit
(completo) bateria, 01 micsm 52, 01 mic beta 57, 01 mic s/ fio beta 58
uhf, 12 micsm 57, 8 micsm 58, 04 micsm 81, 8 direct box ativos, 10
direct box passivos, 10 garras, 15 pedestais; Amplificadores de
palco,Monitores para instrumentos, ; Monitores ,Sidefill,Energia 01
central de energia ac 220 / ac-110 com cabo 4x20 de20 metros,
Extintores de Incêndio 01 unidade, em pó químico, de no mínimo 08
quilos.

UNI

QUANT.

Diária

02

2

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL Para o Palco profissional com:48
Refletores foco 1, 24 Refletores foco 5, 12 Loco Lights, 06 Elipsoidal,
04 Mini Brute com 4 lâmpadas, 01 Mini Brute com 6 lâmpadas, 01
Canhão seguidor 1.200 watts, 02 Máquinas de Fumaça pro 2.000W, 02
Ventiladores, 36 Canais de DIMMIR digital, 01 Mesa Digital, 32 Moving
SPOT 575, 04 Strobesatomic 64 refletores de LED em variadas cores,
iluminação branca e color, ribalta de led.

Diária

02

3

PAINEL DE LED ALTA RESOLUÇÃO. modelo P3, de 3mm, é de uso
indoor, peso de 10 quilos por placa e consumo de 0,2 kva por placa de
tamanho 50x50 centímetros

Diária

02

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu
interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para
todos os itens que o compõem.
1.3.
O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste
Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.

PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
2.1.
Poderão participar desta Dispensa os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto em referencia, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste aviso.
2.2.

Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1.

que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta

3.

INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1.
O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa se dará com o cadastramento de sua proposta
inicial, na forma deste item.
3.2.
O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará,
exclusivamente por meio do Email dpgongogi@gmail.com, a proposta com a descrição do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura do procedimento.
3.3.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.

HABILITAÇÃO

4.1.
Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I –
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor
mais bem classificado da pesquisa de preço.
5.

CONTRATAÇÃO

5.1.
Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
5.2.
O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
5.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento
equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.
6.

SANÇÕES

6.1.
Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no
art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
6.1.1.

dar causa à inexecução parcial do contrato;

6.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
6.1.3.

dar causa à inexecução total do contrato;

6.1.4.

deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

6.1.5.

não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

6.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
6.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
6.2.
O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)
Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;
b)
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 6.1.1 a 6.1.7
7.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.

O procedimento será divulgado no Diario oficial do Municipio.

7.2.
No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administração poderá:
7.2.1.

republicar o presente aviso com uma nova data;

7.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que
atendidas às condições de habilitação exigidas.
7.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
7.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de
habilitação, conforme o caso.
7.3.
As providências dos subitens 7.1 ao 7.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
7.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
7.5.
As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
7.6.

Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

7.6.1.

ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

7.6.2.

ANEXO II - Termo de Referência;

Gongogi, 15 de Junho de 2022

______________________________
Agente de Contratação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1

Habilitação jurídica:

1.1
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
1.2
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
1.3
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
1.4
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
1.5
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
1.6
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
1.7
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
2

Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
2.2
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
2.3

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
2.5
prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
2.6
caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
3
3.1

Qualificação Econômico-Financeira:
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA – 45540-000 Fone/Fax: (73) 3240-2445

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Gongogi-BA através da Pregoeira Jucirlany Rodrigues Ribeiro resolve a data de
abertura dos seguintes pregões eletrônicos:
Pregão 018/2022 Objeto: Contratação de Empresa para confecção de Proteses Dentária
para atender o Programa Brasil Sorridente conforme Portaria Ministerial n⁰ 2979 de 12
de novembro de 2019. Mediante as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio
de Gongogi Onde se Lê: Com abertura prevista para o dia 20/06/2022 as 09:00 horas Leia
se 27/06/2022 as14:00 horas.
Pregão Eletrônico nº. 019/2022 Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de
material de construção e hidráulico tipo consumo, para manutenção das redes de
esgosto, atendendo a Secretaria Municipal de Urbanismo Obras e Serviços do Município
de Gongogi. Onde se lê Com abertura prevista para o dia 20/06/2022 as 11:00 horas.
Leia Se 27/06/2022 as 11:00 horas.
Pregão Eletrônico nº. 020/2022 Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de máquinas pesadas para atender as necessidades do Município
de Gongogi-BA. Com abertura prevista para o dia 20/06/2022 as 13:00 horas. Leia se
27/06/2022 as 08:30 horas.
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