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1. DO OBJETO

O presente Projeto Básico tem por objeto aquisição do serviço de divulgação em som em veículo automo vo, para

veiculação do período de inscrição dos cursos do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF

Baiano) Campus Itaberaba, bem como as demais a vidades relacionadas a Diretoria Acadêmica da Ins tuição.

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM EM VEÍCULO AUTOMOTIVO, com

duração total de 8 horas, sendo o local de divulgação: os Bairros localizados na

cidade de Itaberaba. Essa divulgação tem como obje vo de

divulgação/inscrição dos cursos/ eventos/PROSEL que acontecerá no IF

BAIANO campus Itaberaba, bem como as demais a vidades relacionadas a

Diretoria Acadêmica da Ins tuição.

Unid. 50

1.1. A contratação sera conforme demanda da Contratante, podendo o mínimo 8 horas (1 unidade do

objeto) para eventos, cursos ou processos sele vos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Campus Itaberaba necessita dar ampla divulgação aos cursos que oferta e não possui recursos

técnicos próprios para atender a demanda de larga escala. Portanto, a contratação em questão visa suprir à

necessidade apresentada no decorrer do ano le vo 2021, na cidade de Itaberaba e região do Piemonte

Paraguaçú. A Divulgação tem o obje vo de possibilitar que o Ins tuto e o processo de inscrição tenham

extensiva visibilidade da comunidade local e regional, promovendo conhecimento entre a Ins tuição e

futuros estudantes/população atendida, bem como a divulgação de eventos promovidos pela Direção

Acadêmica.



3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Compete ao fornecedor:

3.1.1. prestar os serviços da forma solicitada, conforme especificações;

3.1.2. não transferir a outrem, no todo ou em parte a execução do serviço sem prévia e expressa

anuência do IF BAIANO Campus Itaberaba;

3.1.3. prestar o serviço rigorosamente em conformidade com todas as condições e prazos es pulados;

3.1.4. prestar os serviços conforme descritos no item 1 do objeto, com veiculação nas principais ruas e

avenidas da cidade de Itaberaba, como o material digital (spot) disponibilizado pela Contratante;

3.1.5. reparar, corrigir, remover, recons tuir ou subs tuir às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto desse contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

de materiais empregados pela Contratada

3.1.6. responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Baiano Campus

Itaberaba ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na prestação de serviços, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade mesmo que não haja fiscalização ou acompanhamento da Ins tuição;

3.1.7. arcar com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços;

3.1.8. comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados

necessários;

3.1.9. manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Ins tuição quando dentro do

recinto deste órgão, e arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que

pra cados quando da execução do objeto deste Projeto Básico;

3.1.10. em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto

contratado, sem prévia autorização da Contratante, a não ser que haja prévia e expressa autorização.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Compete ao IF BAIANO Campus Itaberaba:

4.1.1. permi r acesso dos empregados da empresa vencedora as dependências do IF Baiano Campus

Itaberaba;

4.1.2. prestar as informações e os esclarecimentos ao objeto que venham a ser solicitado pelos

empregados da empresa vencedora;

4.1.3. atestar as faturas correspondentes, por intermédio do servidor responsável pelo evento. As

decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

4.1.4. efetuar o pagamento a empresa, de acordo com a forma e prazos estabelecidos;

4.1.5. acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, através de um servidor especialmente

designado que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.

4.1.6. fornecer a Contratada o arquivo em áudio digital para veiculação;

4.1.7. aprovar, antes da execução do serviço, a veiculação do spot, apresentado pela Contratada.



5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais e a apresentação da respec va Nota

Fiscal/Fatura pela empresa, devidamente atestada pelo setor competente, por meio de Crédito em Conta

Corrente da Contratada. Para tanto, deverá constar da Nota Fiscal o n.º da conta bancária, o n.º do banco e

respec va agência.

4.2. Não serão pagas notas fiscais/faturas em nome de terceiros;

4.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à CONTRATADA.

4.4. O pagamento só será realizado após a comprovação da regularidade fiscal federal da CONTRATADA;

4.5. O pagamento será creditado em conta-corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, emi da

a qualquer ins tuição bancária indicada na proposta, devendo ser explicitado o nome do banco, a agência, a

localidade e o número da conta-corrente em que deverá ser efe vado o crédito;

4.6. O IF Baiano Campus Itaberaba reserva-se o direito de suspender o pagamento se o material entregue

ou serviço prestado não es ver de acordo com a especificação apresentada e aceita;

4.7. O IF BAIANO poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando:

4.7.1. A Nota Fiscal/Fatura es ver em desacordo com o estabelecido no Contrato;

4.7.2. A Nota Fiscal/Fatura con ver erros de preenchimento a cargo da CONTRATADA;

4.7.3. O pagamento só será efetuado sobre a efe va entrega dos materiais.

6. PENALIDADES

6.1. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

6.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

6.3. comportar-se de modo inidôneo:

6.3.1. considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições da

par cipação quanto ao enquadramento como ME ou EPP, ou o conluio entre licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

6.3.2. Cometer fraude fiscal

6.3.3. não man ver a proposta;

6.3.4. Não aceitar ou re rar a Nota de Empenho, ou não assinar o Termo de Contrato, se for o caso,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

6.3.5. Apresentar documentação falsa;

6.3.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

6.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

6.4.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significa vos para o Contratante;



6.4.2. Multa moratória de 0,4% por dia de atraso injus ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até

o limite de 5 dias;

6.4.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do

objeto;

6.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

6.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade

administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2

anos;

6.4.6. Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no

SICAF pelo prazo de até 5 anos;

6.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os mo vos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o

Contratante pelos prejuízos causados.

6.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

6.5.1. Tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

6.5.2. Tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

6.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos pra cados.

6.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

6.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educa vo da pena, bem como, o dano causado à Administração, observado o princípio da

proporcionalidade;

6.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e demais sistemas existentes ou que

vierem a exis r;

6.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento;

6.10. As sanções aqui previstas se aplicam a quaisquer atos pra cados durante a execução do objeto.

7. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

7.1. A execução do serviço deverá ser realizado em um prazo máximo de 2 (dois) dias a contar do

recebimento da Nota de Empenho, seja impresso ou por e-mail. A entrega dos produtos e/ou execução dos

serviços deverá ocorrer em até 2 (dois) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho, por e-mail e/ou

nas dependências do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Itaberaba:



7.1.1. O endereço do IF Baiano Campus Itaberaba Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Baiano Campus Itaberaba é BA 233, estrada Itaberaba/Ipirá, km 04, Zona Rural, Itaberaba – BA.

7.2. O horário para o recebimento das mercadorias e/ou verificação da prestação dos serviços, se for o caso,

no Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Itaberaba é de segunda a sexta-feira,

das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00min;

7.3. A descrição dos produtos neste Projeto Básico deverá ser seguida à risca, e, caso haja necessidade de

qualquer alteração, deve ser efetuada consulta prévia ao solicitante do serviço deste Ins tuto.

Itaberaba, 28 de junho de 2021.
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