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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 000056/2017

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Desembargador Danton 
Bastos, nº 0001, Centro, Barra de São Francisco/ES, torna público que realizará procedimento de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, 
destinado exclusivamente à participação de ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte) através do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº 0206 de 27 de março de 2017.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Modalidade: Pregão Presencial Nº 000056/2017

1.2 - Processo Administrativo: 000059/2017 

1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

1.4 - Objeto de Licitação:  Contratação de empresa especializada para organização, realização, assessoria e 
consultoria na realização de Processo Seletivo de Provas Objetiva e Discursiva, para a possível contratação por 
excepcional interesse público para atender à necessidade temporária da Secretaria de Educação do município 
de Barra de São Francisco-ES, conforme Termo de Referência anexo. 

1.5 - Dotação Orçamentária: A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentária da ficha 141, Reserva 104, referente ao 
orçamento do exercicio de 2017.
2 - DA SESSÃO PÚBLICA

2.1 - A Sessão de Abertura do presente Certame Licitatório, realizar-se-á no dia 01 de dezembro de 2017 às 09:00 
horas, na sala da CPL (Comissão Permanente de Licitação) situada na Alameda Santa Terezinha nº 100, Bairro Vila 
Landinha, neste Município.

2.2 - Data, Local e Hora para protocolo dos envelopes (ENVELOPE 01 - PROPOSTA , ENVELOPE 02 - 
HABILITAÇÃO):

2.2.1 - Os envelopes deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 
Espírito Santo, situado na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 001, Centro, Sede da Prefeitura Municipal, até as 
08:30 horas do dia 01 de dezembro de 2017.

2.2.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste Edital.

3 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 - As empresas que tiverem interesse em participar do presente certame deverão retirar o edital no site 
www.pmbsf.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado, 
tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao objeto ou ao procedimento de licitação devem ser enviados ao Pregoeiro 
até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 
licitacao@pmbsf.es.gov.br.

3.3 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 
41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

3.4 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São 
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Francisco, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, seguindo as condições e os 
prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.

3.5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo 
Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que 
comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

3.6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao interessado sobre a 
sua decisão.

3.7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que atenderem todas as exigências contidas 
neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

4.2 - Poderão participar deste Pregão Presencial somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta 
licitação e que atendam às exigências deste edital.

4.3. Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão 
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 
9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93

4.4 A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecida neste instrumento convocatório.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, as empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do 
Pregão por proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto ou 
Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, bem como cópias de seus 
documentos pessoais com o intuito de que seja comprovada a aptidão para participação do certame.

5.2 - Para fins de credenciamento, o proponente poderá ainda enviar um Representante munido de documento que o 
credencie à participação (ANEXO III), com firma reconhecida, respondendo o mesmo pela representada ou Instrumento 
Procuratório Público, que o autorize a responder pelo proponente.

5.3 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionado no item 2.1 a partir das 09:00  Horas.

5.4 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como 
possa manifestar interesse recursal.

5.5 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente apresentará ao Pregoeiro:

a) Cópia de Documento de Identidade emitido por Órgão Público, bem como dos sócios e/ou proprietários da 
empresa;

b) Instrumento Procuratório (ANEXO III), com firma reconhecida, que o autorize a participar especificamente deste 
Pregão Presencial ou Instrumento Procuratório Público, que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a 
oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente (quando o representante não for sócio ou 
proprietário da empresa).

c) Apresentação das Declarações, conforme modelos nos Anexos IV e VI, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da 
Lei nº 10.520/02, que deverão ser entregues separadamente dos Envelopes de Proposta e Habilitação.
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d) Cópia autenticada do Ato Constitutivo Estatuto ou Contrato Social, do Documento de Eleição de seus Administradores, 
devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, a fim de comprovar 
se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

e) Declaração constante no Anexo VIII, devidamente preenchida com os dados da licitante participante (não sendo a 
referida declaração apresentada junto à documentação de credenciamento, poderá o Pregoeiro solicitar o prenchimento 
da mesma durante a sessão).

5.6 - Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, as declarações de caráter 
obrigatório de acordo com os modelos constantes nos Anexos IV e VI, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de 
declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

5.7  - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento, 
isenta o Licitante de apresentá-los no Envelope nº02 - HABILITAÇÃO.

5.8 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, deverá comprovar no 
Credenciamento esta condição por meio de declaração emitida pela Junta Comercial do Estado onde for sediada a 
empresa.

5.9 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter as declarações de que trata a letra "c" do  item 5.5 em 
envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres:

"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES"
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000056/2017
ABERTURA: 01 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 09:00 HORAS.
"ENVELOPE DECLARAÇÃO".

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua Proposta de Preço e a Documentação 
necessária para Habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da 
Razão Social completa da proponente e CNPJ, os seguintes dizeres: 

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000056/2017
ABERTURA: 01 DE DEZEMBRO DE 2017, HORA: 09:00 HORAS
ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000056/2017
ABERTURA: 01 DE DEZEMBRO DE 2017, HORA: 09:00 HORAS
ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

6.2 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7 deste Edital, e o 
Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 9 deste Edital.

6.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião 
de Nota, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES, hipótese em que a 
autenticação deverá ocorrer imediatamente após a abertura dos envelopes, ou por publicação Oficial.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e 
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CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo 
conter as seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 01;

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do 
Certame;

c) Preço unitário (cada item) e Preço Total (cada lote), cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula 
(R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, incidentes 
sobre os produtos adquiridos, conforme modelo Anexo 01.

7.2 - O Preço unitário do item deverá ser apresentado em algarismos e o Preço Total do Lote, bem como o Total 
Geral deverão ser apresentados em algarismos e por extenso.

7.3 - No preço proposto já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais 
não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES.

7.4 - A simples apresentação da proposta por si só, implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as 
condições deste edital, independentemente de transcrição.

7.5 - A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital.

7.6 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

7.7 - Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) com relação ao objeto.

7.8 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se o Pregoeiro 
do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o preço 
unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.

b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido.

7.9 - Na proposta de Preço deverá constar as especificações contidas no Anexo I e Termo de Referência, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

7.10 - Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;

b) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado.

7.11 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiroem até 24 (vinte e quatro horas) do 
encerramento do procedimento a nova proposta de preço, que reflita o valor vencedor na sessão pública, sendo que a 
planilha deverá sofrer o mesmo percentual de desconto em relação aos preços unitários e ao preço global adjudicado.

8 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos licitantes.

8.2 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar as declarações, conforme Anexo 04 e 06,  na forma estipulada 
pelo item 5.8.

8.3 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 001 - PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR 
PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, 
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VIII, IX e X.

8.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que imponham 
condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

8.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

8.6 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo 
pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, 
até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.7 - Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor.

8.8 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

8.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas.

8.10 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar 
necessárias a fim de por ordem ao certame.

8.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.12 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

8.13 - Encerrada a sessão de lances, se verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, será  assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste Edital.

8.14 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

8.15 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas 
de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 8.14 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo previsto na alínea "a" deste item.

8.16 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste Edital, será 
declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.17 - O disposto nos itens 8.13 a 8.16 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.18 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
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8.19 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo 
motivadamente a respeito.

8.20 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, 
coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas 
indiretas.

8.21 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências 
de habilitação previstas neste edital.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo relacionados:

9.2 - Da Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor ou última alteração consolidada, devidamente 
registrada e suas alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
do documento de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido no país.

9.3 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

9.3.1 - Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos ditames do Artigo 29 da Lei 
8.666//1993, as seguintes documentações:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Certidão da Regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União;

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a empresa, com validade na data de realização 
da licitação;

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, com validade na data da realização 
da licitação;

e) Prova de regularidade com o Instituto de Seguridade Social (INSS), com validade na data de realização da licitação (a 
referida regularidade poderá ser comprovada por meio da certidão prevista na letra "b", desde que esta abranja a 
regularidade com as contribuições sociais);

f) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade na data de realização 
da licitação;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

9.3.2 - Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões Negativas obtidas via internet, cabendo 
a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede de comunicação ou no órgão emitente.

9.3.3 - As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão conter o mesmo CNPJ do 
Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo Licitante no momento do Credenciamento.

9.3.4 - Figuram como exceções, ao Item 9.3.3 as Certidões cuja abrangência atingem tanto a empresa Matriz quanto as 
Filiais (INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).
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9.4 - Da Qualificação Econômico-Financeira

9.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Protestos, expedidas pelos cartórios competentes, com 
validade na data de abertura do certame.

9.5 - Da Regularidade Social

9.5.1 - Declaração, datada e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88, de que não 
existe no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos (Lei 9.854, de 27/10/99). (Anexo V)

9.6 - Da Qualificação Técnica

9.6.1 - Apresentação de atestado de aptidão "capacidade técnica" expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da empresa ou de seu responsável técnico, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Administração - CRA, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Administração CFA nº 420/2012, em 
cumprimento ao § 1° do artigo 30 da lei 8.666/93, comprovando que a contratada já executou serviços técnicos 
especializados de organização de processo Seletivo de provas objetivas e discursivas, observado o objeto desejado.

9.6.2 - O atestado deve ser emitido em papel timbrado da empresa contratante, assinado por seu representante legal, 
discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.

9.6.3 - A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco poderá promover diligências para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante 
que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas 
sanções previstas na Lei n° 8.666/1993.

9.7 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do certame.

9.8 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da PMBSF, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer no 
momento da abertura do envelope de habilitação.

10 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir restrição 
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período nos 
termos do Art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006 a contar da data, caso for declarada como vencedora da etapa 
de lances. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiroconvocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.

10.2 - O benefício previsto no Item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação 
de todos os documentos previstos neste Edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma 
restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa 
de pequeno porte, será automaticamente inabilitada.

10.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame, sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, caso não ocorra a 
manifestação de recurso.

10.4 - A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante por LOTE.

10.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
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positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 
autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10.6 -O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação 
ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. 

10.7 - A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do 
proponente.

10.8 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente em qualquer dos envelopes.

10.9 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de 
recorrer dos atos até ali praticados.

10.10 - Não hanvendo manifestação de interesse em recorrer, os envelopes ainda lacrados contendo os documentos 
habilitatórios das licitantes, que não se sagraram vencedoras em nenhum dos lotes serão devolvidos às mesmas;

10.11 - Não sendo realizada a devolução dos envelopes no ato da Sessão, conforme item 10.10 deste Edital, terão as 
licitantes o prazo de 15 (quinze) dias para, se houver interesse, solicitarem a devolução dos envelopes não analisados. 
Após o referido prazo, a CPL reserva-se no direito de inutilizá-los.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações, devendo o recorrente manifestar-se imediata e motivadamente, sendo a autoridade 
competente superior, o Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal, para decidir sobre o recurso, após informações do 
Pregoeiro.

11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiroao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de 
documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O 
documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em 
que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-
ES, situada na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 01, centro, CEP 29.800-000, Barra de São Francisco-ES, no 
horário das 08:00 as 11:00 e 13 às 16 horas, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 
4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

11.3 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa licitante.

11.4 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas licitantes 
credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da análise dos documentos 
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de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes. 

12.2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito Municipal. 

12.3 - A homologação do Pregão caberá ao Exmo. Prefeito Municipal.

13 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

13.1 - Homologada a licitação, a PMBSF, por intermédio da Coordenadoria de Contratos e Convênios, convocará a(s) 
licitante(s) vencedora(s) para, no prazo fixado neste edital assinar o respectivo instrumento contratual.

13.2 - O prazo para a assinatura do contrato é de 03 (três) dias, após a sua retirada.

13.3 - No caso do licitante vencedor do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a exigência 
do item anterior, ou desatender ao disposto no Termo de Referência (Anexo - II) ou Demais Condições, aplicar-se-á o 
previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

13.4 - Este contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, tendo em vista 
a necessidade do setor beneficiado, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Parecer Jurídico fundamentado.

14 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

14.1 - O serviço objeto deste certame licitatório deverá ser prestado conforme especificações contidas no Termo de 
Referência anexo.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado parceladamente, após a conclusão e recebimento dos serviços estabelecidos para 
cada etapa, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo recebedor dos 
mesmos. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota 
Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

15.2 - Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela PMBSF, esta 
pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro-rata die", os quais serão pagos juntamente 
com a quitação do principal.

15.3 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da 
contratada.

15.4 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93;

15.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

15.7 - É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou 
de terceiros.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - À Contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicado as seguintes 
penalidades:

a) Multa;
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b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço;

c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES e,

d) Declaração de inidoneidade.

16.2. Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a Contratada:

a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
Contratante;

c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;

f) se recuse a assinar o contrato ou a ordem de fornecimento, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no 
Edital.

16.3. Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do 
valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

16.4. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de suspensão do direito de licitar com a 
Prefeitura de Barra de São Francisco-ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em 
função da gravidade da falta cometida.

16.5. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Contratante, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

16.6. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

16.7. Caso o Contratante exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a Contratada, 
justificando a medida.

16.8. As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

16.9. Poderá, ainda, a Contratada, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, independentemente das 
demais sanções previstas neste edital.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente 
edital, e seus anexos.

17.2 - A PMBSF reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

17.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de 
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reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer 
outro servidor da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES.

17.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas 
alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

17.7 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

17.8 - Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos interessados no tel.: 
(27) 3756-5443, em dias úteis no horário de 08 às 16 horas.

17.9 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais 
vantajosa para a Administração.

17.10 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

17.11 - Anexo I - Lotes - Modelo de Proposta;

17.12 - Anexo II - Termo de Referência;

17.13 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;

17.14 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);

17.15 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);

17.16 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);

17.17 - Anexo VII - Minuta de Contrato;

17.18- Anexo VIII -  Informações de Contato do Licitante.

Barra de São Francisco, Espírito Santo, 20 de novembro de 2017.

________________________

EMÍDIO MORAES NETO
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 001

Código

Lote

00001 00001662

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO,
REALIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA
REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS
OBJETIVA E DISCURSIVA, PARA A POSSIVEL CONTRATACAO
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO
FRANCISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1. Realização de estudo preliminar e final para elaboração de
edital.    01

2. Consultor especialista em elaboração de itens de Prova
Objetiva - Língua Portuguesa – (Educação Infantil e Ensino
Fundamental I) – 10 questões.
- Matemática - (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) – 10
questões.
- Áreas Específicas do Ensino Fundamental II – 15 questões.
Língua Portuguesa – (Ensino Fundamental II) – 05 questões
(01 consultor)

3. Consultor especialista para elaboração de prova discursiva
com proposta de redação/estudo de caso. (A correção da prova
será disponibilizada em espelho na plataforma da empresa)
(01 consultor)

4. Aplicador de prova   (34 aplicadores)

5. Fiscal de prova      (14 fiscais)

6. Coordenador de aplicação de prova   (07 coordenadores)

7. Diagramação do caderno de prova.    01

8. Reprodução de prova e cartões de gabarito.    (no mínimo
1000 reproduções)

9. Consultor para correção de prova discursiva.    (20
consultores)

10. Consultor para tabulação de resultados finais     (01
consultor)

11. Plataforma on-line para gerenciamento do processo seletivo.
  01

12. Despesas gerais com impostos, transporte, hospedagem e
alimentação.  ---

SV    CONTRATACAO 1

Valor Total do Lote
Valor Total do Lote Por Extenso

Valor Total Geral

Valor Total Geral Por Extenso
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Justificativa
A solicitação justifica-se em virtude da necessidade do Município de Barra de São Francisco-ES por meio da 

Secretaria Municipal de Educação, em promover seleção de pessoal para contratação por excepcional 

interesse público, para cargos de professores regentes de classe, existentes na Secretaria Municipal de 

Educação, por meio de realização de Processo Seletivo de Provas objetiva e discursiva, nos termos do inciso 

IX do art. 37 da Constituição Federal.

A crescente exigência de  melhoria  dos  serviços  prestados  à população  impõe  a busca de candidatos  

que  melhor possam cumprir as tarefas dos cargos a serem ocupados, bem como contribuir para que a 

Administração atinja seu objetivo maior, "o interesse público".

Necessário se faz, garantir a especialidade e imparcialidade na execução de Processos Seletivos de forma 

que se almeja a contratação de instituição especializada no ramo.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei de Licitações e Contratos, prevê em seu art. 2º, que a 

Administração Pública está obrigada a promover certame licitatório sempre que necessitar contratar serviços, 

adquirir bens, dentre outros.

Soma-se ao exposto, a conveniência e a oportunidade na contratação pretendida e os resultados dela 

esperados em termos de economicidade, racionalidade e eficiência.

2- Do Objeto
Contratação de empresa especializada para organização, realização, assessoria e consultoria na realização 

de Processo Seletivo de Provas objetiva e discursiva, para a possível contratação por excepcional interesse 

público para atender à necessidade temporária da Secretaria de Educação do Município de Barra de São 

Francisco-ES, nos quantitativos e formações estabelecidas neste Termo de Referência.

3 - Da Descrição do Objeto
3.1 - Especificações e quantitativos:

A contratação de empresa especializada para organização, realização, assessoria e consultoria de Processo 

Seletivo de Provas objetiva e discursiva, para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Barra de 

São Francisco-ES, observado as seguintes especificações e quantitativos:

FUNÇÃO PÚBLICA CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

ESCOLARIDADE

Professor Regente de Classe 
de Educação Infantil e/ou 
Ensino Fundamental I.

24h Licenciatura Plena 
em Pedagogia
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Professor Regente de Classe 
Ensino Fundamental II

24h Licenciatura Plena 
na área pleiteada

4. Das Obrigações da Contratada
4.1 - Na execução do objeto do presente Termo de Referência, compete a Empresa Contratada:

4.1.1      - Atender todas as exigências estabelecidas no edital e no contrato, disponibilizando pessoal 

qualificado, local adequado, equipamentos e material necessário para a realização de todas as etapas dos 

processos seletivos.

4.1.2      - Os serviços deverão ser iniciados após a assinatura do Contrato em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro.

4.1.3      - O prazo de execução do serviço iniciar-se-á no dia subseqüente ao recebimento da ordem de 

serviço e com previsão de término em 60 dias.

4.1.4      - Realizar o processo Seletivo, para provimento de cargos de professores regentes de classe no 

Quadro de Pessoal da Educação do Município de Barra de São Francisco-ES:

� Prova Objetiva contendo 20 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de 

Matemática, para Educação Infantil e Ensino Fundamental I;

� Prova Objetiva contendo 20 questões, sendo 15 questões específicas por área e 05 questões de 

Língua Portuguesa, Ensino Fundamental II;

� Prova Discursiva contendo 1 questão dissertativa sobre conhecimentos de Educação.

4.1.5 -  Elaboração dos editais do Processos Seletivo,  incluindo  todos  os  elementos normativos do 

processo seletivo, números de questões das provas, valor das inscrições, descrição dos cargos, quadro de 

vagas, pré-requisitos, regime de trabalho, remuneração, critérios de aprovação e classificação, critérios de 

desempate, conteúdo programático, bibliografia, forma de interposição e julgamento de recursos, 

cronogramas de execução e outras informações inerentes ao processo, em conformidade com as instruções 

e aprovação da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES.

4.1.6 - Elaboração de modelo de todos os demais editais necessários, tais como: homologação das 

inscrições, divulgação de resultado das provas, julgamento de recursos, convocação para provas, 

homologação dos resultados parcial e final e classificação dos candidatos.

4.1.7- Elaboração do aviso de realização do Processo Seletivo, com todas as informações inerente ao 

processo, a ser publicado no site da contratada, e nos meios de comunicação, por intermédio de jornal de 

circulação local e jornais especializados.

4.1.8 - Realizar inscrições via internet e disponibilizar posto presencial para os candidatos que não 

dispuserem de acesso à internet, com a emissão da guia de recolhimento da taxa de inscrição, permitindo a 

impressão de segunda via se necessário.

4.1.9 - Confirmar o recebimento da inscrição do candidato, enviando-lhe o comprovante definitivo de 

inscrição com a informação do local, data e hora das provas.
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4.1.10- Receber e analisar os requerimentos dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 

observado a legislação pertinente.

4.1.11 - Disponibilizar via internet, todas as informações sobre os Processos Seletivos, tais como, "edital e 

seus anexos", "avisos", "erratas", "encerramento das inscrições", "local, data e hora das provas" e outras de 

relevância para os inscritos.

4.1.12 - Elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das provas objetivas e discursivas, que deverão 

ser elaboradas sob a responsabilidade de profissionais técnicos componentes da banca da empresa 

contratada, devidamente cadastrados junto a seu órgão de classe. As provas objetivas e discursiva deverão 

conter questões com conteúdo que atendam às atribuições dos cargos submetidos ao Processo Seletivo.

4.1.13 -  Impressão das provas deverá ser em  ambiente  altamente  sigiloso,  em  quantidade suficiente, 

incluindo reservas. As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão ser 

entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas determinadas para tal, os 

quais serão abertos na presença dos fiscais e dos candidatos.

4.1.14 - Elaboração do layout e impressão dos cartões-resposta, para correção por sistema de leitura ótica.

4.1.15 - Transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus para a Secretaria 

Municipal de Educação/Prefeitura Municipal.

4.1.16 - Disponibilização de locais adequados para a realização das provas objetivas, com a aprovação da 

Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal, sendo que estas deverão realizar-se no município de 

Barra de São Francisco-ES.

4.1.17 - Sinalização dos espaços físicos destinados à realização das provas.

4.1.18 - Elaboração de atas e listas de presença em todas as fases do Processo Seletivo.

4.1.19 -   Aplicação   das   provas   com   fornecimento de folha  de leitura ótica   pré-identificada;

4.1.20 - Designação de comissão coordenadora central, bem como pessoal de fiscalização e auxiliares, que 

receberão o devido treinamento e supervisão, arcando a empresa contratada com todos os custos 

decorrentes desta contratação.

4.1.21 - Correção das provas: após a aplicação, as provas deverão ser corrigidas através da leitura ótica, 

releitura de grades com problema e correção manual de grades; e os resultados serão apurados procedendo-

se à classificação dos candidatos em ordem decrescente por cargo.

4.1.22 - Divulgação dos gabaritos, espelhos de provas discursivas e notas preliminares, análise e julgamento 

dos recursos, resultados e classificação parcial no site da empresa contratada. A empresa contratada 

deverá, em tempo hábil, repassar e disponibilizar todas as informações conforme os prazos estabelecidos 

em edital e regulamento do Processo Seletivo.

4.1.23- Receber, avaliar e julgar os recursos apresentados pelos candidatos, exclusivamente por meio digital, 

no próprio sitio da empresa contratada, em todas as fases do  Processo  Seletivo,  encaminhando  resposta  

ao  requerente,  com publicação também na Internet.

4.1.24 - Divulgação da Classificação Final após conclusão de todas as etapas dos Processos Seletivosno 

site da empresa contratada.
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4.1.25 - Elaboração de relatórios físicos e em CD-ROM. A empresa contratada encaminhará à Secretaria 

Municipal de Educação/Prefeitura Municipal os relatórios contendo as listagens e situação dos candidatos em 

todas as fases   dos   Processos   Seletivos, ou   seja,  listagem   de   inscritos,   das   

inscriçõeshomologadas, dos candidatos que realizaram as provas, posição das classificações parciais e final 

por ordem decrescente de classificação por ordem alfabética, contendo as notas por componente da prova, 

bem como outras informações que forem necessárias ou solicitadas pela Secretaria Municipal de 

Educação/Prefeitura Municipal. Também deverão ser encaminhados relatórios dos resultados das provas em 

meio magnético, e todas as listagens deverão ser em formato HTML e TXT, sendo que a listagem dos 

aprovados deverá conter o nome, endereço e telefone.

4.1.26- Informações aos candidatos: durante o cronograma de realização do Processo Seletivo, a empresa 

contratada manterá serviços de atendimento online (internet) para informações aos candidatos. Em todas as 

etapas do processo seletivo, enviará aos candidatos, com e-mail cadastrado, avisos e comunicados.

4.1.27 - Desenvolver e implementar o objeto desta proposta através de seu quadro técnico e  funcional.  

Cumprir  o  contrato  desde  o  projeto  até  sua  efetiva  conclusão  dentro  dos padrões de qualidade e 

excelência. Dar suporte técnico- jurídico durante a realização de todas as etapas do processo Seletivo.

4.1.28 - Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta 

e indiretamente aplicáveis ao objeto dos serviços.

4.1.29 - Atender prontamente às requisições da Secretaria Municipal de Educação no fornecimento dos 

serviços, nas quantidades e especificações deste Termo de Referência, do edital e do contrato, a partir da 

solicitação mediante Nota de Empenho, responsabilizando- se pela execução do serviço, especialmente para 

efeito de correção imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

4.1.30 - Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Barra de São Francisco ou a 

terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.

4.1.31- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, salarial, previdenciários, fiscais, comerciais e demais 

ônus necessários à execução do serviço.

4.1.32 - Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

edital.

4.1.33   - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de 

Educação/Prefeitura Municipal sempre que necessário.

4.1.34 - Realizar, durante a vigência do contrato, as visitas periódicas ao Município, necessárias à execução 

da assessoria/consultoria acerca do objeto, e sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de 

Educação/Prefeitura Municipal, sem qualquer ônus para o município.

5. Das Obrigações da Contratante
5.1 -  Todas as etapas  do  processo  seletivo  serão  acompanhadas,  fiscalizadas  e aprovadas pelo 

Município de Barra de São Francisco e/ou fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação.

5.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos sobre a contratação que venham a ser solicitados pela 
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empresa contratada.

5.3 - Efetuar todas as publicações legais relativas aos Processos Seletivos.

5.4 - Receber em conta bancária própria os valores arrecadados pelas inscrições.

5.5 - Efetuar os pagamentos nos prazos, condições e preços pactuados.

5.6 -  Assegurar os recursos  orçamentários  e  financeiros  para  custear  a  despesa, processar e liquidar a 

fatura correspondente à Nota de Empenho, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no 

ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

5.7 - Fornecer à Contratada, junto com cópia da nota de Empenho, todos os elementos que possam ser 

indispensáveis ao fornecimento dos serviços.

5.8- Atestar a entrega dos serviços, no que tange a sua qualidade e quantidade, observando as condições 

estabelecidas no Contrato.

5.9- Designar, previamente, comissão especial responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

Contrato.

5.10 - Disponibilizar local para realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.

6. Cronograma de Execução

PROCESSO SELETIVO 001/2017
Ações/meses 01 02 03
Planejamento das etapas do processo seletivo. X
Elaboração do edital. X
Divulgação do processo seletivo. X
Inscrições X
Divulgação do resulta da prova objetiva X
Divulgação do resulta da prova discursiva X X
Elaboração de dossiê com relatório final. X

7.  Das Condições de Pagamento
7.1- O valor referente à taxa de inscrição dos candidatos será recolhido junto à uma conta bancária em nome 

do Município de Barra de São Francisco, específica para este fim.

7.2 - O pagamento do objeto deste termo de referência será efetuado parceladamente, após a conclusão e 

recebimento dos serviços estabelecidos para cada etapa, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou Nota 

Fiscal-Fatura, na qual deve constar o número do contrato, conforme cronograma de execução dos serviços, 

devidamente atestados pela Comissão responsável pela fiscalização, mediante depósito bancário em conta 

da empresa contratada.

7.3 - Fica estabelecido que todo e qualquer serviço não executado ou executado com imperfeição não será 

pago pela Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal. Caso conste em documento de cobrança 

já liquidado, será descontado no pagamento seguinte ou de quaisquer créditos da "CONTRATADA" junto ao 
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Município.

7.4 - O pagamento se dará em 03 (três) parcelas:

I.  1ª parcela no percentual 50% após a conclusão da fase de inscrições;

II.  2ª parcela no percentual 30% após a conclusão da prova objetiva e discursiva;

III.  3ª parcela no percentual 20% após a apresentação do resultado final dos Processos Seletivos.

7.5 -  A inadimplênciada  empresa  contratada  com  relação  aos  encargos  sociais, trabalhistas, fiscais e 

comerciais ou indenizações não transfere a Contratante à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.6 - O pagamento será efetuado por intermédio de rede bancária.

7.7 - No caso de incorreção nos documentos fiscais apresentados, inclusive nas notas fiscais, serão estes 

restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município de Barra de São 

Francisco por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova 

fatura, devidamente corrigida.

7.8 - O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a 

contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade 

renovada a cada vencimento.

7.9 - O Município de Barra de São Francisco  poderá  deduzir  do  pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela adjudicatária.

8. Da Fiscalização
8.1 - O Município de Barra de São Francisco/Secretaria Municipal de Educação, designará comissão especial 

para acompanhar e fiscalizar todo o processo de execução e  realização  do  Processo  Seletivo ,  e  sempre  

que  estes  não  forem realizados a contento, a empresa responsável será notificada por escrito, devendo 

imediatamente regularizá-los.

9. Da Dotação Orçamentária
9.1 - A despesa decorrente da presente contratação correrá à conta de recursos do MDE.

10 - Da Qualificação Técnica
10.1 - Sem prejuízo das demais exigências editalícias a serem definidas no instrumento convocatório, com o 

objetivo de garantir o atendimento aos princípios norteadores da Administração Pública, com ênfase no 

Princípio da Eficiência e Efetividade do objeto, a licitante deverá apresentar na data da licitação, os seguintes 

documentos comprobatórios para qualificação técnica e qualificação operacional/profissional.

10.2. Certidão ou Alvará comprobatório de registro e regularidade no Conselho Regional de Administração 

em nome da empresa e do responsável técnico, nos termos da resolução CFA nº 420/2012;
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a) Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local diverso do 

Espírito Santo, deverá apresentar a comprovação do registro secundário, efetuado no CRA-ES.

10.3. Apresentação de atestado de aptidão "capacidade técnica" expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa ou de seu responsável técnico, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Administração - CRA, nos termos da Resolução do Conselho Federal de 

Administração CFA nº 420/2012, em cumprimento ao § 1° do artigo 30 da lei 8.666/93, comprovando que a 

contratada já executou serviços técnicos especializados de organização de processo Seletivode provas 

objetivas e discursivas, observado o objeto desejado.

10.1.1 - Capacidade Técnica Operacional
a) Declaração de possuir profissionais para compor a Banca Examinadora da Licitante, com nível superior, 

todos com experiência profissional em elaboração e correção de testes/avaliações.

b) Declaração de possuir parque gráfico próprio responsável pela impressão e envelopamento dasprovas, 

com vistas  a garantir  o sigilo  das provas,  não sendo  admitida terceirização do referido serviço.

10.1.2  - Da Capacidade Técnica Profissional
a) A comprovação de possuir em seu quadro permanente, na condição de empregado ou prestador de 

serviço, um profissional Administrador na função de Responsável Técnico, detentor de Atestado de 

Responsabilidade Técnica na execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado, 

devidamente registrado ou visado no CRA -ES, nos termos da Resolução do Conselho Federal de 

Administração CFA nº 420/2012.

b) - O referido profissional poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadropermanente da 

empresa licitante, na condição de emprego ou de prestador de serviços, devendo comprovar, 

obrigatoriamente,  sua vinculação com a licitante, até a data da apresentação dos documentos de 

habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, 

ficha de registro de emprego ou contrato social, conforme o caso.

c) - O Profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica operacional   

deverá participar  da  execução  dos  serviços,  admitindo -se  a  substituição  por profissional de experiência 

equivalente ou superior desde que aprovada pela Administração e certificada pela CRA-ES.

e) Em razão dos serviços envolverem áreas multidisciplinares, para comprovação da capacitação técnico-

profissional, em cumprimento ao § 6° do artigo 30 da lei 8.666/93, faz-se necessário que a empresa 

comprove possuir em seu quadro de funcionários, pessoal técnico, devidamente registrados nos órgãos de 

Classe, conforme especificação abaixo relacionada:
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PESSOAL TÉCNICO
 FORMAÇÃO  COMPROVAÇÃO
  Doutorado na área da EDUCAÇÃO; Pós-
Graduação Stricto Sensu, concluído até a data de 
apresentação dos títulos

  Cópia autenticada Diploma devidamente 
registrado ou de  Certificado/  Certidão/ Declaração 
de conclusão de curso, acompanhado(a) da cópia 
autenticada do respectivo Histórico

  Mestrado na área da EDUCAÇÃO; Pós-
Graduação Stricto Sensu, concluído até a data de 
apresentação dos títulos

  Cópia autenticada Diploma devidamente 
registrado ou de  Certificado/  Certidão/ Declaração 
de conclusão de curso, acompanhado(a) da cópia 
autenticada do respectivo Histórico Escolar.

  Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) na 
área de Gestão Pública Municipal, com carga 
horária mínima de360horas, concluída até a data de 
apresentação dos títulos

  Cópia autenticada do Diploma devidamente 
registrado ou de  Certificado/  Certidão/ Declaração 
de conclusão de curso, acompanhado(a) da cópia 
autenticada do respectivo Histórico Escolar.

Comprovação de possuir equipe Técnica, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

1. Relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no planejamento, 

elaboração e realização dos processos seletivos;

2. Apresentação dos currículos dos respectivos profissionais relacionados na Equipe Técnica,  os  quais 

deverão conter identificação, escolaridade e experiência na realização de processo de seleção;

3. Cópia autenticada de documentos comprobatórios dos títulos;

4. Cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado quando 

este não fizer parte do Quadro Social da empresa proponente ou contrato de prestação de serviços 

dos mesmos com a empresa proponente, comprovando o vínculo de trabalho;

5. Declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os seguintes dizeres: "Declaro que 

faço parte da equipe técnico-administrativa da (razão social da empresa/instituição), desde   / / , 

responsabilizando-me pelas informações prestadas nesse currículo";

f) Os documentos exigidos na alínea "e" supramencionada deverão constar do envelope habilitação, 

obrigatoriamente, sendo que o não atendimento do estabelecido no Edital, seja por apresentação incompleta 

dos documentos, ausências e/ou omissões de itens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará no não 

cômputo dos pontos correspondentes.

g) Declaração  de  possuir corpo  jurídico  com pessoal  capacitado  para o exercício das atividades de 

atendimento a contratante,  respostas aos organismos de controle e eventuais demandas de candidatos.

h) A Metodologia de Execução prevista no § 8º, art. 30, da Lei 8.666/93, é complementar à Qualificação 
Técnica, tida como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto, por se tratar de serviços 

de alta complexidade que exige especialização da empresa a ser contratada, e deverá ser apresentada 
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conforme abaixo descrito:

h1) A licitante deverá comprovar que já utilizou a Metodologia de Execução proposta em outro(s) 

processo(s) de seleção e que ela é eficiente e atende aos interesses do Município, através de:

a) Utilização da internet, em site próprio da licitante, como ferramenta para divulgação do 

Processo Seletivo, emissão da guia de recolhimento da taxa de inscrição, recebimento das 

inscrições, emissão do comprovante definitivo de inscrição com comunicação dos dias, 

horários onde serão realizadas as provas, divulgação das notas das provas e classificação 

final.

b) A comprovação da utilização da internet será através de "print" das páginas do site da 

licitante, demonstrando a disponibilidade de:

1) Link no site da proponente permitindo a leitura e impressão do edital do concurso 

público;

2) Link no site da proponente permitindo inscrições on-line, com a emissão da guia de 

recolhimento da taxa de inscrição, permitindo a reimpressão se necessário;

3) Link no site da proponente permitindo a impressão do comprovante definitivo com a 

comunicação dos dias, horários e locais onde serão realizadas as provas;

4) Link no site da proponente com a divulgação das notas das provas e classificação final dos 

inscritos, permitindo a impressão;

5) Link no site da proponente com a divulgação individual dos espelhos de prova discursiva 

dos candidatos, permitindo a impressão;

           c) A Comissão Permanente de Licitação se reserva no direito de verificar a  veracidade e 

autenticidade das informações junto ao "site" da licitante, para fins de  comprovação da utilização da 

internet como ferramenta na execução do objeto.

d) Impressos e Formulários, juntando-se as cópias daqueles utilizados na execução de 

concurso público similar ao objeto licitado;

e) Metodologia de Segurança, com a apresentação de relatório analítico contendo a 

metodologia a ser utilizada, visando garantir a inviolabilidade do sigilo das provas a serem aplicadas;

f) Correção das provas por meio de digitalização, com apresentação do modelo de gabarito 

utilizado para tal fim;

g) Avaliação de Recursos, por meio da internet, com apresentação de respostas utilizados na 

execução de processo seletivo similar ao objeto licitado;

h) Apresentação do Trabalho Final, através de cópia do Ato Homologatório do Concurso 

Público devidamente publicado na imprensa oficial.

Barra de São Francisco-ES, 1º de novembro de 2017.
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____________________________________________

Maria da Penha Vieira Fagundes

Secretária Municipal de Educação e Cultura
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial 000056/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. vem pelo presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

....................................................................................., Carteira de Identidade nº ............................... é pessoa autorizada 

a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão Presencial 000056/2017 
em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, 

praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL C/ FIRMA RECONHECIDA
(nome do representante da empresa)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Pregão Presencial 000056/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 

10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, 

em obediência ao disposto no art. VII da Lei n° 10.520/02. 

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Pregão Presencial 000056/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 

que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
Pregão Presencial 000056/2017

AO PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Declaramos, sob as penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à habilitação de 

nossa empresa, e que aceitamos todas as exigências do presente Edital, bem como nos submetemos a 

todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

Minuta de Contrato de Fornecimento nº XXX/XX que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 
ES e a empresa ____________ para Contratação de empresa especializada para organização, realização, 
assessoria e consultoria na realização de Processo Seletivo de Provas Objetiva e Discursiva, para a possível 
contratação por excepcional interesse público para atender à necessidade temporária da Secretaria de Educação 
do município de Barra de São Francisco-ES, conforme Termo de Referência anexo.

O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 27.165.745/0001-67, com sede na Rua Desembargador Danton Bastos, 01, centro, 
Barra de São Francisco - ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alencar Marim, 
brasileiro, casado, portador do CPF nº ______, residente nesta Cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o número 
_________, com sede na _________(endereço completo), neste ato representada pelo Sr. 
_________(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I e CPF, função/cargo: sócio-administrador, 
gerente, proprietário etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado 
de 01 de dezembro de 2017, referente ao Edital de Pregão Presencial n° 000056/2017, devidamente 
homologado pela autoridade competente no processo no 000059/2017, firmam o presente contrato 
mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto deste contrato, Contratação de empresa especializada para organização, realização, assessoria e 
consultoria na realização de Processo Seletivo de Provas Objetiva e Discursiva, para a possível contratação por 
excepcional interesse público para atender à necessidade temporária da Secretaria de Educação do município de Barra 
de São Francisco-ES, conforme Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA ACEITAÇÃO

2.1 - Os serviços objeto deste certame deverão ser executados de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital.

2.2 - A conferência e o recebimento do objeto contratual serão exercidos pelo CONTRATANTE, por
servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3.1 - Receberá a CONTRATADA pelo fornecimento dos serviços constantes do Lote ---- o valor de R$ __________ 
(____________), perfazendo ao final um valor global de R$ __________ (________________).

3.2 - O valor do presente contrato é fixo e irreajustável, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea d, do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93.

3.3 - No valor cotado já estão inclusos todos os custos provenientes desta operação, tais como, frete, impostos, taxas e 
outros, não acarretando mais nenhuma despesa à Municipalidade.

3.4 - O pagamento será efetivado parceladamente, de acordo com a execução do serviço, após entrega e aceitação do 
mesmo, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo recebedor dos mesmos.

3.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal / 
Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pelo CONTRATANTE. 
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3.6 - Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela Prefeitura 
Municipal de Barra de São Francisco/ES, esta pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, calculado 
Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal.LÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

3.7 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da 
CONTRATADA.

3.8 - Os preços ajustados serão alterados quando ocorrer acréscimo ou supressão nos quantitativos dos itens 
constantes da cláusula primeira, por conveniência da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, e com as 
devidas justificativas, respeitando-se as previsões legais.

3.9 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.10 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

3.11 - É expressamente vedado à CONTRATADA efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária 
ou de terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentária da ficha 141, Reserva 104, referente ao orçamento do exercicio de 
2017.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:

a) Executar os serviços objeto do presente, no prazo, horário e local estabelecidos neste instrumento;

b) Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega, transporte, impostos e taxas, 
encargos previdenciários e trabalhistas e outros que incidam sobre a aquisição e entrega dos produtos;

c) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante 
a execução do presente contrato;

d) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os prazos 
de entrega das mercadorias, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste contrato;

e) Sujeitar à fiscalização dos serviços no ato da sua entrega;

f) Caso seja detectado pelo responsável pelo recebimento dos produtos a não conformidade das suas especificações, a 
CONTRATADA deverá repô-los imediatamente na semana seguinte;

g) Apresentar juntamente com os produtos as respectivas notas fiscais;

h) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação.

i) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas;
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b) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, objeto do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

c) Proceder a avaliação dos serviços entregues pela CONTRATADA quanto à sua qualidade e conformidade de suas 
especificações;

d) Dar o devido recebimento aos serviços fornecidos, após verificação da sua qualidade, quantidade e especificação;

e) Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;

f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos 
casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1 - A critério do CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar nas mesmas condições deste contrato, 
acréscimos e supressões do total do objeto licitado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 - O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço a ser 
expedida pelo Setor competente, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Parecer 
Jurídico fundamentado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 
penalidades:

a- Multa;

b- Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço;

c- Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e,

d- Declaração de inidoneidade.

9.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contrato, quando a CONTRATADA:

a) fornecer os serviços em desacordo com as especificações constantes do presente instrumento;

b) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;

c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;

d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

f) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;

g) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital. 

9.3 -Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do 
Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
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9.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar com a 
Prefeitura de Barra de São Francisco/ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em 
função da gravidade da falta cometida.

9.5 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão 
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato.

9.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

9.7 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

9.8 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
justificando a medida.

9.9 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) 
dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

9.10 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente 
das demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

a- A inexecução total ou parcial do Contrato;

b- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 
proprietário, em caso de firma individual;

c- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a 
execução do Contrato;

d- O não cumprimento de cláusulas contratuais;

e- A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

f- Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega dos serviços;

g- Por conveniência da Administração Municipal.

10.2 - A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, 
assegurada o contraditório e ampla defesa.

10.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a CONTRATADA 
ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.

10.4 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.

10.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:

a- Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;

b- Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a 
ele devido, quando houver.

Page 37 of 40



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

10.6 No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarão automaticamente todas as atividades 
relativas ao fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos 
termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será efetuado pelo SETOR BENEFICIADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

14.1 - A eficácia do presente contrato fica vinculada a análise e posterior visto da Gerente de Assuntos Jurídicos,Dr.ª 
Priscila Tamires de Souza Barbosa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Barra de São Francisco-ES, para dirimir as dúvidas que 
porventura possam advir do presente contrato.

15.2 - Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 05 (cinco) vias para um só fim e 
efeito.

Barra de São Francisco-ES, ___ de __________ de _______.

_________________________________________
ALENCAR MARIM
Prefe ito  Munic ipal
CONTRATANTE

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

Testemunhas:

1 - ____________________________________________________

2 - ____________________________________________________

VISTO:
_________________________________________________
PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA
GERENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
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ANEXO VIII

INFORMAÇÕES DE CONTATO DO LICITANTE
Pregão Presencial 000056/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. INFORMA os seguintes dados para contato da licitante:

DADOS DA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTAZIA
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:
ENDEREÇO:

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL

(nome do representante da empresa)
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