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OBJETO

•

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria
diante dos programas e sistemas vinculados ao Fundo Nacional e Desenvolvimento de Educação
— FNDE, do Ministério da Educação — MEC, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação deste Município.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 19 de junho de 2019

•

Hora: 08h0Om
Local: Prefeitura Municipal de Cocos
Rua Presidente Juscelino, n° 115 - Centro
Cocos - Bahia
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 081-2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 023-2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

•

O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na
modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, conforme descrição contida neste
Edital e seus Anexos. 0 procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal n.° 10.520/2002, à Lei
n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, A. Lei Complementar n.° 123/2006 e a Lei
Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.°
8.666/1993, bem como A. legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus
Anexos.
Data de entrega e abertura dos envelopes: 19 de junho de 2019
Horário: 08h0Om - horário local
Endereço: Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia.
Credenciamento: das 08h0Om às 08h15m

1.1. 0 objeto desta licitação é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
assessoria técnica e consultoria diante dos programas e sistemas vinculados ao Fundo
Nacional e Desenvolvimento de Educação — FNDE, do Ministério da Educação — MEC, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.
•

1.2. A licitação será realizada em lote único, conforme tabela constante do Termo de
Referência.
1.3. 0 critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificações do objeto.
7
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2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.
2.1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
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2.1.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, salvo se demonstrar, na fase de
habilitação, a sua viabilidade econômica;
2.1.3. Em dissolução ou em liquidação;
2.1.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.° 8.666/1993;

•

2.1.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do
artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores;
2.1.6. Que estejam proibidas de contratar coin a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998;
2.1.7. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
2.1.8. Que estejam reunidas em consórcio;
2.1.9. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.1.10. Estrangeiras que não funcionem no Pais;

•

2.1.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da
Lei n.° 8.666/1993.
2.2. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
175
)7.1371"liEiTENCIAMEN3.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preambulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe de poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante.

Rua Presidente Juscelino, 1151 Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAI

BAHIA

3.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestarse, de qualquer forma, durante a sessão.
3.1.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.
3.1.3. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual deve ostentar
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

•

3.1.4. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
3.2. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicado no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo
anexo);

•

4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso
(conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.°
147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016;
4.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 30, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.° 123/2006,
Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
respectiva declaração.
4.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo anexo,
sob pena de desclassificação da proposta;
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4.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação,
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N.' 023-2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX

•

ENVELOPE N.° 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL Pb COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N.° 023-2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX
4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.
4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte identificação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.° 023-2019
SESSÃO EM 19/06/2019, AS 08HOOM
4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.

5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAI

BAHIA

5.1.1. As características do objeto de forma cla, a e precisa, as procedências e demais dados
pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
5.1.2. Preços em algarismo, expresso ern moeda corrente nacional (real), de acordo com os
preços praticados no mercado, considerando as necessidades constantes do Termo de
Referência.
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.

•

5.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
5.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1. •

•

•

•

6.1. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes d dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

•

6.3. 0 Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
;70. ,

•

•

.,•

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
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7.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor global.
7.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os l'citantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado,
para efeito de ordenação das propostas.

O

7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME
ou empresa de pequeno porte - EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e
Lei Complementar n.° 155/2016, regulamentada pela Lei Municipal n.° 606/2013.
7.4.1. 0 Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP.
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito
de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos.

•

7.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subi tens acima.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou z nda não existindo ME/EPP participante,
prevalecerá a classificação inicial.
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor
classificado em primeiro lugar.
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7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

•

7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8. DÁ REITRÃO E jULGVTEM.Q_PAS-V.ROPQs117$
8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - Gastos Diretos do
Governo - Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil rzais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.°
155/2016, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso
de inicio de atividade no exercício considerado.
8.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pirblica da licitação, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°A e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016.
8.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal,
o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações
promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, com a
conseqüente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
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8.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao
valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento
das especificações do objeto.
8.3. Caso a compatibilidade com as especificaçõe's demandadas, sobretudo quanto a padrões
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos, o Pregoeiro exigirá
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias Ateis contados da solicitação.

•

8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
8.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
8.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

•

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, ou com os requisitos de habilitação deste
instrumento convocatório;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido - www.portaldatransparencia.gov.br/ceis,
c) Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
de
Justiça
Conselho
Nacional
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
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9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
9.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

•

9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.
9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1. Relativos A Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. 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;

e

b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c. 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;
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrução Normativa n.° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC;
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e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorização;
9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

•

b. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na
Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa,
relativos aos tributos federais e à Divida Ativa da Unido e Prova de regularidade
relativa à Seguridade Social;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
e. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

•

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou certidão positiva
com efeitos de negativa.
9.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão,
ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;
b. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, c,ue comprovem a boa situação financeira da
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empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
b. 1. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 1
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial ou apurados mediante consulta in loco, no caso de empresas
inscritas no CFMC:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

•

LG —
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG —
Passivo Circulante ± Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.3.4. Relativo à Qualificação Técnica:

•

a. Atestado de Capacidade Técnica com a comprovação de aptidão do desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a
este Edital.
9.3.5. Documentos Complementares
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n.° 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358/2002, conforme
modelo anexo a este Edital.
c. Declaração de Trabalho Forçado e Degradante conforme disposto nos incisos III e
IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal de 1988, conforme modelo
anexo a este Edital.
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d. Alvará de Funcionamento expedido pc-;la Prefeitura Municipal, sede da empresa
licitante;
9.4. 0 licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, em
situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará
dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro
que estejam validados e atualizados.

•

9.4.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro Cadastral
- CRC estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em
obter a certidão correspondente através do sitio oficial, o licitante deverá apresentar
imediatamente documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
9.4.2. 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.
9.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à. comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte.
9.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retoma:d o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

1111

9.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.
9.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância 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.
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9.10. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
9.10.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
9.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

•

9.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.
9.10.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.°
8.666/1 993, sendo facultado A. Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.11. Da sessão pública do Pregão sera lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes.
i61;
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e sera levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.
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11. DOS RECURSOS
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11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante poderá,
ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto A. intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
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11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.

..p7XXii.JuDit-AçÃo_Luo
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12.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
13.
13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito d. contratação, sem prejuízo das sanções plevista3 neste Edital.
13.1.1. 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
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13.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Certificado de
Registro Cadastral - CRC e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos
resultados serão anexados aos autos do processo.
13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as
condições de habilitação, ou quando, injustifiCadamente, recusar-se a assinar o Contrato,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para,
após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

•

13.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
13.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
13.5. E vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato.
13.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
13.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

14. DA YiGibidA DASSAIRALICia
14.1. A vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura.
14.2. 0 contrato poderá ser prorrogado desde que justificado por escrito e previamente
autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato e observada a vigência do
crédito orçamentário, nos termos do inciso II, artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de
serviços continuos.
14.3. Toda prorrogação poderá ser precedida de realização de pesquisa de preços de mercado
ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública.
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15.1. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA/IBGE
acumulado no período, a requerimento da CONTRATADA e caso se verifique hipótese legal
que autorize o reajustamento.
15.2. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será
contado a partir da data de inicio da vigência do reajuste anterior.
15.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.
;

16.1. As obriga0es da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
16.1.1. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
16.1.2. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei n.° 8.666/1993.
• •

I
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17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

•

17.2. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser prestados na sede da Prefeitura
Municipal de Cocos, Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680000 ou na sede da contratada, sem nenhum ônus'para contratante, desde que haja autorização
do Prefeito Municipal ou Secretário Municipal demandante dos serviços, em conformidade
com o Anexo I deste Edital.
17.3. 0 objeto será recebido:
17.3.1. provisória e diariamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
que, diante da execução inadequada do serviço, imediatamente o rejeitará, registrando as
ocorrências;
17.3.2. definitiva e mensalmente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a execução das
rotinas de fiscalização que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais;
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17.4. 0 contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
17.5. Do pagamento devido ao contratado serão descontados os valores referentes aos
serviços não executados ou rejeitados pela Administração, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.

t,")

•

18.1. 0 prazo para pagamento será até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do inicio do mês
subseqüente ao vencido, e somente com a apresentação da Nota Fiscal de prestação de
serviços ou assinatura de recibo pela Contratada.
18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do inicio do mês subseqüente ao vencido, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n.° 8.666/1993.
18.2. 0 pagamento somente será efetuado após c "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal apresentada pela Contratada.
18.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

e

18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à.
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.4. Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta ao Certificado de Registro
Cadastral - CRC ou, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
18.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
18.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12
da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.°
147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e
contribuições abrangidos pelo referido regime.
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18.6. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

•

18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
(6 / 100)
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

•

VP = Valor da Parcela em atraso
•;44.
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19.1. As despesas decorrentes da presente contraindo correrão A. conta de recursos específicos
consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.042.2023 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - Fonte
19.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárias aprovadas para os exercícios subseqüentes.
Rua Presidente Juscelino, 1151 Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000.
Telefone: (77) 3489.1041
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20. DAS INFRAÇÕES rt DAS SANÇÕESADIWIR&CAATIVAS
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
20.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

•

20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Fizer declaração falsa;
20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
20.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do
Certificado de Registro Cadastral - CRC, pelo prazo de até cinco anos;
20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.° 8.666/1993.
20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.
20.6. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa Municipal e cobradas judicialmente.

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
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20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro Cadastral
- CRC.
20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
21.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações
no Edital.
21.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

•

21.4. E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.
21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
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21.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Se) se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

•

21.10. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
21.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
21.13. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
Rua Presidente Juscelino, n° 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, nos dias úteis, no
horário das 07hs00min as 13hs00min ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Cocos-Ba,
no endereço eletrônico: www.cocos.ba.gov.br.

•

21.14. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei Federal n.°
10.520/2002, da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 147/2014 e
Lei Complementar n.° 155/2016, e da Lei n.° 8.666/1993, subsidiariamente.
21.15. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de
Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro.
Cocos-Bahia, 05 de junho de 2019.

liarcek) de So
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TERMO DE REFERÊNCIA

. 04 -"Wi
erMnitA..„ ;A
Constitui objeto deste a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de assessoria técnica e consultoria diante dos programas e sistemas vinculados ao
Fundo Nacional e Desenvolvimento de Educação — FNDE, do Ministério da
Educação — MEC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
deste Município, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência e neste Edital e seus Anexos:

Prestação ser serviços técnicos de assessoria e
consultoria na Secretaria Municipal de Educação, na
elaboração e monitoramento dos Programas e
Sistemas vinculados ao FNDE e ao MEC, selido:
1. Programas vinculados ao MEC.
1.1. PDDE Interativo;
1.2. PDE Escola;
1.3. PDE Mais Educação;
1.4. PDDE Web;
1.5. Educação no campo;
1.6. Pro EMI;
1.7. Atleta na escola;
1.8. Formação Continuada.

01

•

2. Programas vinculados ao FNDE.

12

Mês

2.1. Bolsa e Auxílios;
2.2. Brasil Carinhoso;
2.3. Formação pela escola;
2.4. PAR;
2.5. PBLE;
2.6. PNAE;
2.7. PNAT;
2.8. PDDE;
2.9. Programa do livro;
2.10.
Proinfância;
2.11.
Proinfo;
2.12.
Programas suplementares;
2.13.
CACS Fundeb

1.2 — A licitante vencedora deste certame deverá disponibilizar profissional para prestar os
serviços especificados no subitem 1.1 deste Termo de Referência na Prefeitura Municipal, de
segunda-feira à sexta-feira, das 07h30 as 13h30, em dias d expediente nesta Administração.
1.3 — Os serviços serão executados de forma presencial pelo técnico da licitante vencedora e,
sempre que necessário, por meio de consultas via e-mail e/ou telefone.
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041
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2.1 — A contratação da assessoria técnica especializada, detalhada no item 1.1 deste Edital, tem
como finalidade primordial atender ao contido na legislação Federal na execução de programas,
projetos e atividades de interesse deste Município, que envolvam a transferência de recursos
financeiros oriundos da Unido, através de convthlios, contratos de repasses, termos de
cooperação, termos de responsabilidades, termos de ajustes, termos de adesão e instrumentos
similares e programas de ação continuada, bem como, quando na elaboração e encaminhamento
da prestação de contas dos recursos que forem repassados por quaisquer dos instrumentos acima
mencionados para este Município.
04\ .:11,,i(o 130
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Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1 - A licitante vencedora deverá prestar os serviços da melhor forma para atender o objeto do
presente Processo Licitatório.
3.1.2 — A Prefeitura de Cocos convocará formalmente a licitante vencedora, para assinar o
contrato, que deverá comparecer dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a
partir da convocação. A licitante que não comparecer dentro do prazo que for convocada perderá
o direito de contratar com o Município.
3.1.3 — A execução dos serviços, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução do contrato, conforme disposto no Art. 69 da Lei Federal n°. 8.666/93.
3.1.4 — A CONTRATADA deverá prestar os serviços utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários A. perfeita execução do objeto deste Pregão.

e

3.1.5 — A prestação dos serviços será efetuada nas quantidades solicitadas pela Secretaria
Municipal de Educação, com prazo de atendimento da realização dos serviços não superior a 02
(dois) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação.
JiUL JI. L\J

e

4.1 — A execução dos serviços será avaliada e fiscalizada por servidor da Administração
designado especialmente para este fim, tomando por base os parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
4.1.1 — Os serviços serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
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b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do
recebimento provisório.
c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
d) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação dos serviços em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.

O

e) A Administração somente aceitará os serviços sem perfeitas condições de utilização, no
prazo e local indicados, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber.

E

•

•

6.1. Para a perfeita execução do contrato, a licitante vencedora deste Pregão será responsável por
todo material e pessoal de apoio necessários A execução do objeto, para tanto deverá utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e niAo-de-obra dentro dos padrões de qualidade
e segurança exigidos pelas normas vigentes.
fir1tC.17/ • -

I
IYWiL
L

0 i'CrOIY
iA
-t 1K`

7.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520/2002.

ObilIGACAO'ES M::QMKATADÃIMIIIMSMBIRMEIEIMMBMr
8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4P

4,v.,.

8.1.1. Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte,
os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução, a critério da Administração.
8.1.3. Prestar os serviços na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta.
8.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros.
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8.1.5. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
fardo parte da equipe que participará direta ou indiretamente da execução dos serviços, os quais
devem estar devidamente identificados.
8.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributárias
e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
Administração.
8.1.7. Instruir seus empregados quanto à necessida6e de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

•

8.1.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do
fornecimento dos produtos.
8.1.9. Não permitir a utilização do trabalho do menor.
8.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria.
8.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 10 do Art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.1.13. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação.
,14.00 ;1

ÕES DA CONTRAT

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
9.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os
fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência.
9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizaçãc, da prestação dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
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ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
9.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da execução dos serviços, nas condições
estabelecidas em contrato.
9.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do colitrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.1.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo.

1 0 . DA TI1VatiVA D' 0, ÇU
10.1. Os custos unitários e globais estimados para a presente contratação são os seguintes:

Prestação ser serviços técnicos de
assessoria e consultoria na
Secretaria Municipal de Educação,
na elaboração e monitoramento dos
Programas e Sistemas vinculados ao
FNDE e ao MEC, sendo:
1.
Programas vinculados ao
MEC.

•
01

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

PDDE Interativo;
PDE Escola;
PDE Mais Educação;
PDDE Web;
Educação no campo;
Pro EMI;
Atleta na escola;
Formação Continuada.

2.
Programas vinculados ao
FNDE.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Bolsa e Auxílios;
Brasil Carinhoso;
Formação pela escola;
PAR;
PBLE;
PNA E;
PNAT:

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
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2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

PDDE;
Programa do livro;
Proinfncia;
Proinfo;
Programas suplementares;
CACS Fundeb

10.2. 0 valor máximo global estimado para esta contratação é de R$ 88.800,00 (oitenta e oito
mil e oitocentos reais).

•

10.3. 0 custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante
preenchimento de planilha de custos e formação de pesquisas de preços com base em orçamentos
recebidos de empresas pesquisadas, cujos preços refletem os praticados no mercado em
contratações similares.
LOO)lilii.4\4) A4,L A\i,. LI 10
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11.1. Consoante o Artigo 45 da Lei n°9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
604)014 tA14414-ri if.4\3 65N-att
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12.1. 0 órgão deve acompanhar e fiscalizar a conform'dade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666/93.

•

12.2. 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
12.2.1. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos indices de
produtividade.
12.3. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na prestação dos serviços, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à. produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
no § 1° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
12.4. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
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cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
12.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o Artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

'D'Arg INVRAftiOtts_EfiX8-sANOK—ADmiNisTRATIvAs

•

13.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso, aplicada na forma prevista no art: 86 da Lei n.° 8.666/1993.
13.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
13.2. 0 descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou parcial,
e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a CONTRATADA,
na forma do disposto no art. 87 da Lei n.° 8.666/1993, às seguintes penalidades:
13.2.1. Advertência;
13.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por
cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;

o

13.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos por
cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao
trigésimo sobre o valor do contrato;

13.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Cocos, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.3. 0 valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, realizado
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
13.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
13.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
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promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.
13.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão
também ser aplicadas as pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei
n.° 8.666/1993:
13.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
13.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes são inerentes.
13.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) aros de sua aplicação.
13.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal
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14.1. 0 prazo de vigência do presente contrato será contado a partir de sua assinatura com o
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até
o limite do inciso II, art. 57 da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços continuos.
VIC
15.1. A prestação dos serviços de sistemas objeto desta licitação deverá ser executada sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional da Contratada, sobre cujos empregados
deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.
15.2. É vedada a subcontratação total do objeto, a associação da Contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

OCOS
GOVERNO MUNICIPAI
PPACREP;OCOM ,f•KINSAli;;"1.1;ii;

incorporaçdo da Contratada, no se responsabilizando o Contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.

Cocos-BA, 05 de junho de 2019.
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria diante dos programas e
sistemas vinculados ao Fundo Nacional e Desenvolvimento de Educação — FNDE, do Ministério da Educação — MEC,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município.

Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Pregão Presencial n.° 023-2019

•

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto
desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital
do Pregão Presencial em epígrafe.
1. Identificação do Licitante:
a. Razão Social:
b. CNPJ n.°:
c. Inscrição Estadual:
d. Endereço completo:
e. Telefone, fax, e-mail:
f. Dados Bancários:

e

2. Condições Gerais da Proposta:
a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;
b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais
estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive
impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos
sociais, previdencidrios e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição,
materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das
obrigações decorrentes do contrato.
3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:
a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de
entendimento com relação ao Edital;
b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na
Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
c. em nossa proposta estão incluídas todas as despcsas referentes à execução do objeto licitado,
bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;
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d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha
a ocorrer.
4. Condições de Pagamento:
a. 0 prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro dia
útil após a execução dos serviços, ou com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela
Contratada, com os quantitativos solicitados, com a devida conferência e liberação do órgão
solicitante e/ou fiscalizador.
5. Proposta de Preços

Unid.

Objeto

Item
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Prestação ser serviços técnicos de
assessoria e consultoria na Secretaria
Municipal de Educação, na elaboração e
monitoramento dos Programas e
Sistemas vinculados ao FNDE e ao
MEC, sendo:
ao
vinculados
1.
Programas
MEC.

0i

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

PDDE Interativo;
PDE Escola;
PDE Mais Educaçâo;
PDDE Web;
Educacao no campo;

Pro EMI;
Atleta na escola;
Formacao Continuada.

2.
Programas
FNDE.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

vinculados

Mês

12

-

-

ao

Bolsa e Auxílios;
Brasil Carinhoso;
Formacdo pela escola;
PAR;
PBLE;
PNAE;
PNAT;
PDDE;
Programa do livro;
Proinfância;
Proinfo;
Programas suplementares;
CACS Fundeb

Valor Global
0 valor mensal proposto é de R$ XXX,XX (XXXX XXXXXXX), o que perfaz o valor
global de R$ XXX,XX (XXXX XXXXXXX).
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de

de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razao Social da Empresa
CNPJ n.°

•

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
Telefone: (77) 3489.1041
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75

MU"!•
Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAI
BAHIA

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria diante dos programas e sistemas
vinculados ao Fundo Nacional e Desenvolvimento de Educação — FNDE, do Ministério da Educação — MEG, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município

Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

Ref.: Pregão Presencial n.° 023-2019

DECLARAÇÃO

A empresa

, inscrita P.) CNPJ n.°

, DECLARA, em

atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n.° 023-2019, no art. 32, § 2°, da Lei n.°
8.666/1993, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE n.° 05/1995, a inexistência
de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

•

XXXXXXXXXXXXX - UP, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO - PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria técnica e consultoria diante dos programas e sistemas
vinculados ao Fundo Nacional e Desenvolvimento de Educação — FNDE, do Ministério da Educação — MEC, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99)

Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

e

Ref.: Pregão Presencial n.° 023-2019

, inscrita no CNPJ
A empresa
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
n.°
e do CPF n.°
portador(a) da Carteira de Identidade n.°
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.°
4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

xxxxxxxxxxxxx_ UP, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante clever-6 confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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