GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS
O INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA – IRDEB, após o fim de todos os prazos
de recursos, publicação e homologação do resultado definitivo do Edital Bahia na Tela, convoca
os selecionados para apresentarem a respectiva documentação para contratação:

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) Registro público no caso de empresário individual; quando não há o ato constitutivo da
empresa (caso já apresentado, desconsiderar);
b) Em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou
designação e investidura dos atuais administradores; (caso já apresentado, desconsiderar)
c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos
atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores; (caso já apresentado,
desconsiderar)
d) Declaração de idoneidade e de prova que empresa não se encontra impedida ou suspensa de
licitar com a Administração Pública (Anexo VI);
e) Certidão da Situação de Convênios expedida pelo Sistema de Informações Gerenciais de
Convênios e Contratos – SICON.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
proponente 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 proponente e
da Fazenda Estadual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
i. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06
deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como indicar a existência ou não de
restrição de regularidade fiscal;
ii. A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de pequeno porte
dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa
condição.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de
certidão negativa, ou positiva com efeitos 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.
g) Certidão de registro do roteiro, original ou adaptado, junto à Fundação Biblioteca Nacional,
ou prova de envio do roteiro para registro acrescido do comprovante de depósito da taxa de
registro;
h) Copia RG e CPF do representante legal da empresa;
i) Comprovante de endereço do representante legal (contas de água, luz, telefone fixo, tv por
assinatura ou gás quando houver);

ATENÇÃO
Os selecionados deverão entregar toda a documentação na sede do IRDEB, localizada na Rua
Pedro Gama nº 413E, Alto do Sobradinho, Federação, Salvador, Bahia, CEP. 40.231-000 de
segunda à sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h30 no período seguinte:
Entrega documental ao IRDEB De 10 de Janeiro a 05 de fevereiro

Segundo o subitem 16.4.1, caso o PROJETO SELECIONADO não apresente as condições
necessárias para ser contratado pelo IRDEB ou não seja aprovado no Fundo Setorial do
Audiovisual (FSA/BRDE), ou caso haja algum impedimento para sua contratação junto ao Fundo,

a PROPONENTE será desclassificada, tendo seu contrato com IRDEB, se houver, cancelado,
sendo chamado o próximo PROJETO SUPLENTE na categoria.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB

