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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.629/0001-55
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 - CPL
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, através da Pregoeira Oficial, que este subscreve, designado por DECRETO,
torna público para conhecimento de todos que fará realizar, às 08:00 horas do dia 29 de janeiro de
2020, Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma Presencial, de interesse da Secretaria Municipal
de Educação, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço global, visando a
contratação de empresa, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A licitação será regida pela LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, pela LEI COMPLEMENTAR
Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993 e demais legislações aplicada à matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e
condições abaixo declinadas.
A sessão Pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura
Municipal de Olinda Nova do Maranhão, na Av. Vitorino Freire, s/n, Centro, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Olinda Nova do Maranhão, Sala de Reuniões da CPL, nesta cidade, conduzida pela Pregoeira
com a ajuda da EQUIPE DE APOIO.
A PROPOSTA, bem como a documentação para HABILITAÇÃO será entregue a Pregoeira e sua
EQUIPE DE APOIO, no local e hora acima definidos, em envelopes separados, devidamente lacrados e
identificados na parte externa na forma definida neste Edital.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na
data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente,
independentemente de nova comunicação.
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para realização da jornada pedagógica do Município de Olinda
Nova do Maranhão, conforme as especificações descritas no Anexo I deste Edital.
1.2. O valor máximo estimado para a contratação deste objeto é R$ 67.900,00 (sessenta e sete mil e
novecento reais).
1.3. O presente objeto será proposto em rigorosa observância às especificações do ANEXO I deste Edital e
as normas vigentes que a ele se aplicarem.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar deste PREGÃO o interessado que atenda ás exigências deste Edital e cuja atividade
empresarial abranja o objeto desta licitação, podendo ser ou não inscrito no Cadastro Geral de
fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, ou em
qualquer Cadastro de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal e ou Municipal.
2.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que participem desta Licitação, para se utilizarem
dos benefícios introduzidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão
apresentar Certidão Específica do seu enquadramento, emitida nos termos do art. 8° da Instrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103, de 30 de abril de 2007,
pelo órgão de Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das empresas
pertencentes a esta categoria empresarial.
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2.2.1. A Certidão de que trata o este subitem será entregue a Pregoeira na sessão Pública de abertura do
certame, designada no preâmbulo deste Edital, em envelope separado dos envelopes de PROPOSTA DE
PREÇOS e HABILITAÇÃO.
2.3. Não poderão participar deste PREGÃO:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO.
b) Empresas subcontratadas e que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.
c) Empresas que estejam suspensas de licitar e impedida de contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO.
d) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
e) Empresas que estiverem em regime de falência, em concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação.
f) Empresas que tenham entre seus sócios, gerentes, responsáveis técnicos, empregados cônjuges,
companheiros ou parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores
da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, mesmo em Cargos de
Assessoramento e (ou) de Direção.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Na sessão Pública de recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de
HABILITAÇÃO, cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou por pessoa devidamente
credenciada. Somente estes poderão atuar na formação de PROPOSTAS e na prática de demais atos
inerentes ao PREGÃO.
3.2. No início da sessão será aberto o Credenciamento e a pregoeira fará as devidas comprovações
quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou Credenciamento dos licitantes
através da apresentação dos respectivos documentos, nas condições seguintes:
a) Se o licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas
averiguações quanto à administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de Identidade ou
documento equivalente, bem como o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedades por Ações,
acompanhado de documento de Eleição de seus Administradores, e, no caso de Empresário Individual, a
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, com cópia do RG e CPF de todos os
sócios/proprietários da empresa.
b) Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo
imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, além do documento solicitado na alínea acima, a
apresentação dos documentos seguintes:
b.1) Carteira de Identidade ou documento equivalente do credenciado;
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b.2) Procuração ou Carta Credencial, conforme modelo ANEXO II deste Edital, firmada pelo
representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social,
documento esse que obrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a credencial para a
comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante credenciado.
3.3. Somente participarão da fase de lances verbais os licitantes Credenciados nos termos do subitem 3.2
deste Edital. Os licitantes que decidirem pela entrega dos Envelopes sem que se efetive o devido
Credenciamento, somente participará do certame com o preço constante da sua PROPOSTA.
3.4. A cada Sessão Pública realizada o credenciamento será conferido pela Pregoeira.
3.5. É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste PREGÃO.
3.6. Os documentos para o Credenciamento serão apresentados em original ou cópia autenticada em
Cartório competente ou em cópia autenticada pela Pregoeira ou pela EQUIPE DE APOIO e serão
entregues a Pregoeira separadamente dos Envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, no início da
abertura da Sessão Pública do certame, conforme indicado neste Edital.
4. DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e a documentação para HABILITAÇÃO serão entregues a Pregoeira no
dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital por intermédio de seus representantes, em envelopes
distintos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos com os seguintes dizeres em sua parte
externa:
ENVELOPE Nº 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
ORGÃO LICITADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
LOCAL: OLINDA NOVA DO MARANHÃO-MA
NOME DA EMPRESA LICITANTE
ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
ORGÃO LICITADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
LOCAL: OLINDA NOVA DO MARANHÃO-MA
NOME DA EMPRESA LICITANTE
4.2. Os documentos para HABILITAÇÃO deverão ser legíveis e poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou previamente por
membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO como também pela Pregoeira ou por membro
da EQUIPE DE APOIO, mediante a apresentação do documento original, até 12 (doze) horas antes da
data marcada para a abertura do certame ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial.
4.3. No ato da entrega dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO os licitantes
deverão apresentar, em separado, a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, dando ciência de que cumprem os requisitos de Habilitação conforme exigência do
artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002 podendo ser utilizado o modelo do ANEXO III deste Edital.
4.3.1. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO constante deste subitem, acarretará o impedimento do licitante participar do PREGÃO,
por ser documento obrigatório por lei.
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5. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada de acordo com o Modelo de Carta Proposta,
ANEXO IV deste Edital, em uma via, em papel timbrado da Empresa, sem cotações alternativas,
emendas, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar os seguintes elementos:
a) Razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de telefone incluso o de
fax e celular, se houver, e-mail, bem como nome do banco, numero da conta e a respectiva
agência onde deseja receber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPJ registrado na PROPOSTA
deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento dos serviços.
b) Número do Pregão, Descrição do Objeto. Especificações do(s) serviços (s) proposto(s),
detalhados, de acordo com os elementos exigidos no ANEXO I do Edital.
c) Descrição detalhada do item ofertado em conformidade com as especificações constantes do
Anexo I deste Edital, preço unitário em algarismo e valor total da proposta em algarismo e por
extenso, em Real (R$), com no máximo dois algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas
as despesas incidentes, essenciais para o serviço objeto deste Pregão.
d) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
e) A licitante deverá incluir nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta e indiretamente no custo
de execução dos serviços.
f) Período de prestação dos serviços será no período de 03 a 07/02/2020 (08:00h às 17:30h). A
vigência do Contrato será de 60 (sessenta) dias.
g) Data e assinatura do representante legal da empresa com identificação de seu nome abaixo da
assinatura.
5.3. O licitante que desejar reproduzir as informações constantes do formulário padronizado da Carta
Proposta poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do formulário padrão
da Carta Proposta.
5.4. Após a abertura das Propostas não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de
documentos, retirada da Proposta ou alteração nas suas condições, sem que fique o licitante sujeito à
aplicação de sanções inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro no Cadastro de
Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública, consoante dispõe a Lei nº
10.520/2002.
5.5. Uma vez classificada a PROPOSTA também não será admitida desistência retificações ou alterações
nas condições estipuladas, exceto no caso de NOVA PROPOSTA disputada por meio de lances,
conforme previsto neste Edital.
5.6. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO para manter o preço proposto.
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5.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO poderá solicitar prorrogação
do prazo de validade da PROPOSTA sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto,
no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.
5.7.1. Na hipótese do Processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade da PROPOSTA fica
automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso.
5.8. A PROPOSTA, uma vez aberta vinculará o licitante, obrigando-o, caso seja vencedor, ao
cumprimento do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pelo MUNICÍPIO.
5.9. Não serão consideradas PROPOSTAS apresentadas por internet, via postal ou fac-símile. A
PROPOSTA deverá ser formulada e entregue nas condições disciplinadas neste edital e, rigorosamente,
apresentada em obediência às especificações constantes deste Edital.
5.10. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas neste Edital.
6. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO
6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes
no ato público, a Pregoeira, dará início aos trabalhos do PREGÃO com a abertura e análise do
Credenciamento dos participantes e, em seguida o recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e
documentação de HABILITAÇÃO.
6.2. No Credenciamento, o licitante ou seu representante, deverá identificar-se e comprovar mediante o
documento de Credenciamento definido no item 3 deste Edital, a existência dos poderes necessários para
formulação das PROPOSTAS e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
6.3. Após o Credenciamento dos participantes a Pregoeira declarará o número de participantes no
certame e em seguida fará o recebimento dos envelopes de PROPOSTA e documentação de
HABILITAÇÃO assim como o da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO exigida no subitem 4.3 deste Edital.
6.4. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO impedirá que o licitante participe deste PREGÃO.
6.5. Após o encerramento do Credenciamento a Pregoeira dará início a abertura dos Envelopes de
PROPOSTAS, nos procedimentos abaixo declinados, não sendo mais aceita a partir daí, participação de
licitante retardatário.
6.5.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS. Os preços propostos serão
lidos em voz alta pela Pregoeira, sendo as mesmas rubricadas pela Pregoeira e pela EQUIPE DE APOIO
e selecionadas para a fase de lances.
6.5.2. Seleção das PROPOSTAS para a fase de lances iniciando-se com a PROPOSTA escrita de
MENOR PREÇO GLOBAL e as daquelas com preços até 10% (dez por cento) superiores à de menor
preço selecionada.
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6.5.3. Colocação das PROPOSTAS em ordem crescente dos preços cotados para que os licitantes
selecionados para a fase de lances participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e
sucessivos.
6.5.4. Iniciada a fase competitiva a Pregoeira convidará individualmente os licitantes selecionados, para
que de forma seqüencial, apresentem lances verbais, de valores distintos e decrescentes, a começar pelo
licitante detentor da Proposta de MAIOR PREÇO, até que os licitantes manifestem desinteresse em
apresentar novos lances e se proclame a PROPOSTA classificada em primeiro lugar.
6.5.4.1. A oferta dos lances será efetuada no momento em que a Pregoeira conferir a palavra ao licitante,
na ordem decrescente dos preços ofertados até que as empresas licitantes manifestarem desinteresse em
apresentar novos lances e se proclame o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação.
6.5.4.2. O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados pela PREGOEIRA,
os licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances.
6.5.4.3. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, ficará excluído dessa etapa e terá mantido o
seu último preço apresentado para efeito de ordenação das PROPOSTAS.
6.5.4.4. Caso duas ou mais PROPOSTAS iniciais apresentem preços iguais, a Pregoeira realizará sorteio
para determinação da ordem de oferta de lances, vedada a oferta de lance verbal com vista ao
desempate.
6.5.4.5. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor
PROPOSTA escrita e o valor da licitação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com o Proponente.
6.6. Não havendo pelo menos TRÊS PROPOSTAS escritas de preços iniciais nas condições definidas no
subitem 6.5.2 a Pregoeira, atendendo ao que estabelece o art. 4, inciso IX da Lei nº10. 520/2002,
classificará as melhores Propostas, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas Propostas escritas e adotará os seguintes critérios:
a) quando houver somente um preço válido proposto, a Pregoeira convocará as duas melhores Propostas
subseqüentes, completando o número de três, para que os autores possam apresentar lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados;
b) quando houver dois preços válidos propostos, a Pregoeira convocará somente uma Proposta
subseqüente, visando completar o numero de três para que seu autor possa apresentar lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes qualquer que seja o preço inicialmente ofertado.
6.6.1. Caso não haja representante credenciado, dentre os licitantes convocados para completar o
número de três Propostas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 6.6 serão considerados os
preços ofertados por estes licitantes constantes na Proposta inicial, para efeito de classificação final, não
havendo qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances
verbais.
6.6.2. Somente será efetivada a competição, relativamente á oferta de lances verbais, com os licitantes
devidamente credenciados, aptos para tal fim.
6.7. Encerrada a etapa de lances e ordenada as ofertas, a Pregoeira examinará a PROPOSTA
considerada primeira classificada para a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos
no Edital, quer quanto a compatibilidade do preço proposto em relação ao preço determinado no Edital,
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quer quanto ao atendimento do objeto licitado em relação às especificações exigidas pelo Edital, em
especial àquelas do Termo de Referência ANEXO I do ato convocatório, desclassificando-a se for
incompatível com essas exigências.
6.8. Verificada a aceitabilidade da Proposta de menor lance a mesma será declarada CLASSIFICADA
EM PRIMEIRO LUGAR procedendo a Pregoeira à análise de sua documentação de HABILITAÇÃO nas
condições definidas no SUBITEM 8.1 deste Edital.
6.9. No julgamento da PROPOSTA, a classificação dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL,
sendo considerada vencedora a PROPOSTA que atender às condições do Edital e ofertar o MENOR
VALOR.
6.10. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que:
a) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.
b) Apresentarem preços acima do máximo estabelecido no Edital.
c) Não atenderem às especificações exigidas no Edital em especial aquelas contidas no Termo de
Referência, ANEXO I, as apresentarem de forma irregular.
6.10.1. Propostas inexeqüíveis são consideradas aquelas que não venham a ser demonstrada pelo
licitante, mediante solicitação da Pregoeira, “sua viabilidade através de documentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato.” (Lei 10.520/02, art.9º c/c/ art.48, II da Lei
8.666/93).
6.11. Após a fase de classificação, não caberá desistência de PROPOSTA, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pelo MUNICÍPIO.
6.12. Proclamado o vencedor do certame, o licitante primeiro colocado obriga-se a apresentar no prazo
no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da Sessão, a NOVA
PROPOSTA com os valores respectivos readequados aos lances vencedores.
6.13. Considerada regular a NOVA PROPOSTA, será adjudicado o objeto desta licitação à empresa
declarada vencedora.
6.14. Na hipótese da não apresentação da NOVA PROPOSTA no prazo determinado no subitem 6.12
e, ainda, na hipótese da inadequação da PROPOSTA ocorrerá a desclassificação do licitante e
decadência do direito à contratação, cabendo a Pregoeira, sem prejuízo das sanções legais cabíveis,
convocar os licitantes na ordem remanescentes dos lances e dar continuidade ao PREGÃO.
6.15. A PREGOEIRA poderá solicitar análise da PROPOSTA por Equipe Técnica da Prefeitura Municipal
de Olinda Nova do Maranhão, como também realizar diligências ou requisitar informações, incluindo
esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem implicar a modificação de seu teor ou a
inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente na PROPOSTA.
6.15.1. A não apresentação das informações solicitadas implicará o julgamento no estado em que se
encontra a PROPOSTA, podendo resultar em sua desclassificação.
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6.16. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação com o MUNICÍPIO para
manter o preço proposto.
7. DO DIRETO DE PREFERÊNCIA NA FASE DAS PROPOSTAS
7.1. Encerrada a fase de lances, e, classificando-se em primeiro lugar microempresas ou empresas de
pequeno porte, a Pregoeira, por força da Lei Complementar nº 123/2006, observará o direito de
preferência conduzido pelos artigos 44 e 45 da citada norma, nas condições seguintes:
a) Identificar-se-ão as Propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada, proclamando-se, se houver
empate entre as PROPOSTAS.
b) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadrada nas condições da alínea “a”, melhor
classificada poderá desempatar apresentando PROPOSTA de preço inferior àquela classificada em
primeiro lugar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pela Pregoeira situação em que a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte passará à condição de primeira colocada.
c) A não apresentação de PROPOSTA no prazo definido na alínea ”b” deste subitem implicará na
decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº123/2006, devendo ser convocadas as
microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem de classificação.
d) No caso da equivalência de valores apresentados por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o
desempate.
e) Na hipótese de não ser adjudicado o objeto deste PREGÃO à Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da Proposta originalmente classificada em
primeiro lugar.
7.2 Encerrada a etapa competitiva e aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá á abertura do
ENVELOPE Nº 02, Documentação de HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar para
verificação do atendimento às condições de HABILITAÇÃO exigidas neste Edital.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Para Habilitação no presente PREGÃO serão exigidos dos licitantes os documentos abaixo
declinados:
a) Relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal:
a.1) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores; no caso de Sociedades simples
o ato constitutivo, inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de
Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício.
a.3) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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a.4) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL emitida pela Secretaria da Receita Federal.
a.5) Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante, emitida
até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante a:
a.5.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
a.5.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
de Inscrição da Dívida Ativa.
a.6) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a:
a.6.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa.
a.6.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
de Inscrição da Dívida Ativa.
a.7) Prova de regularidade com o FGTS mediante apresentação do Certificado de Regularidade com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fornecido pela Caixa Econômica Federal.
a.8) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
b) Qualificação Econômico-financeira
b.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
b.1.1) As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar N° 123, de 14/12/06, poderão apresentar, em substituição ao
Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na
forma da lei que comprove Capital Social de no mínimo 10% do valor máximo da contratação, desde
que a comprovação do seu ingresso no Simples Nacional conste dos Documentos de
Habilitação.
b.2) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de
execução patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.
c) Relativa à Habilitação Trabalhista:
c.1) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).
d) Relativo à Qualificação Técnica
d.1) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o Licitante prestou serviços compatíveis com a proposta apresentada, em
características, quantidades e prazo, comprovando ainda que a prestação dos serviços foi
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satisfatória, sendo vedada a apresentação de atestado genérico, com firma da assinatura
reconhecida em cartório.
8.1.5. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o
Modelo no ANEXO V do Edital, informando que não mantém relação e trabalho noturno, perigoso ou
insalubre com menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e
da Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que incluiu o inciso V no art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, nos termos do Decreto 4.358, de 05 de setembro de 2002.
8.1.6. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o
Modelo, ANEXO VI deste Edital, de que não existem fatos que impeçam a participação no Processo
licitatório afirmando ainda da Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de sua habilitação, na
forma do § 2º, do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, proprietário ou
procurador, devidamente identificado.
8.2. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelos
licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica.
8.3. Serão proclamados HABILITADOS os licitantes que apresentarem a documentação na forma
exigida neste Edital e, INABILITADOS aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou os apresentarem de forma irregular, com exceção dos licitantes Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte na comprovação da Regularidade Fiscal, consoante determina o artigo 43, § 1º e 2º da
Lei Complementar nº123/2006.
8.4. Se o detentor da melhor Proposta desatender às exigências previstas no subitem 8.1., será
INABILITADO, e a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá à HABILITAÇÃO do
licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se
necessário, até a apuração de uma Proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
8.5. Não será concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de Habilitação, salvo
a exceção para as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte previsto no artigo 43, § 1º e 2º da Lei
Complementar nº123/2006.
8.6. Quando todos os Licitantes forem inabilitados, a Pregoeira poderá, obedecida a ordem de
classificação das PROPOSTAS, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos
documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.
8.7. A PREGOEIRA reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário.
8.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão:
8.8.1. Estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
c) o atestado de capacidade técnica poderá estar emitido em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s)
filial (ais) do licitante.
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8.8.2. Documentos datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope
n.º1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.
a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é
indeterminada, que é o caso dos atestados de capacidade técnica.
8.9. As empresas que possuírem Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pela Prefeitura Municipal
de Olinda Nova do Maranhão, nos termos do artigo 34 e seguintes da Lei nº 8.666/93 poderão
apresentar na HABILITAÇÃO deste PREGÃO, em substituição aos documentos exigidos na alínea “a”
do subitem 8.1 deste Edital.
8.10. Os documentos para HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou em cópias legíveis,
previamente autenticadas em Cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação
da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, com antecedência mínima de 12
horas da data marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para
confronto.
8.11. O MUNICIPIO manterá em seu poder, através da Comissão Permanente de Licitação, os
Envelopes de Habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a
HOMOLOGAÇÃO deste PREGÃO ou até o início da prestação do seu objeto pelo licitante Contratado,
sob pena de inutilizarão dos mesmos.
9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA HABILITAÇÃO
9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão apresentar na
fase de HABILITAÇÃO toda a documentação exigida no subitem 8.1 deste Edital ainda que os
documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, exigidos neste Edital apresente alguma restrição,
consoante dispõe o art.43, caput, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
9.2. Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo licitante
enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a ele fica assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da Pregoeira, para a apresentação dos
documentos devidamente regularizados.
9.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade da empresa licitante,
devidamente regularizada, no prazo estabelecido no subitem 9.2 deste Edital, implicará em decadência
do direito à contratação, sem prejuízo dos sansões previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado ao MUNICIPIO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinatura do Contrato ou revogar a licitação.
9.4. A Comprovação da Regularidade Fiscal do licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme determina o art.43, caput, da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
9.5. A falsidade das declarações prestadas pelo licitante caracteriza crime previsto no artigo 299 do
Código Penal, sujeitando-o, ainda, às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, na Sessão Pública, manifestar imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada na Ata da Sessão, sendo concedido ao
licitante Recorrente o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do Recurso, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razões, em igual prazo, que começará a
contar a partir do término do prazo do Recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no endereço indicado neste Edital.
10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor Recurso, no momento da
Sessão Pública, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto
licitado ao licitante proclamado vencedor.
10.2. O encaminhamento do eventual Recurso e eventuais contra-razões será dirigido ao PREFEITO
MUNICIPAL por intermédio da Pregoeira, devendo ser entregue por escrito e protocolizado na
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, no endereço registrado no
preâmbulo do Edital.
10.3. Havendo Recurso a Pregoeira, reconsiderando ou não sua decisão o encaminhará devidamente
informado, à consideração do PREFEITO MUNICIPAL que proferirá decisão definitiva. Julgado o
Recurso, o PREFEITO MUNICIPAL emitira a HOMOLOGAÇÃO do objeto da licitação ao licitante
vencedor,.após ter sido o mesmo ADJUDICADO pela Pregoeira.
10.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo;
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.6. A ausência da presença física do licitante na Sessão Pública deste PREGÃO, no momento da
divulgação do licitante vencedor impossibilitará o ingresso de Recurso implicando a decadência do direito.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
11.1. Declarado o vencedor, e não havendo manifestação de Recursos a Pregoeira fará a
ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao vencedor e seguidamente encaminhará os autos ao PREFEITO
MUNICIPAL para homologação.
11.1.1. Havendo recurso a adjudicação do objeto ao vencedor é atribuição do PREFEITO MUNICIPAL
que também procederá à homologação do certame.
11.2. Após a Homologação da licitação o adjudicatário será convocado para recebimento da Nota de
Empenho e assinatura do Contrato, conforme ANEXO VII, nas condições definidas neste Edital.
11.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO convocará o licitante vencedor, por
meio de notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para assinar o termo
de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do §
1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
12.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei,
devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento da
Proposta.
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12.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se for o caso, auxiliar-se pelo
setor responsável pela elaboração do Termo de Referencia e ainda pela Assessoria Jurídica do
MUNICIPIO.
12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
12.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o aceito sem
objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem, hipóteses
em que tal comunicação não terá efeito recursal.
12.5. Se a impugnação for acolhida, a Pregoeira designará nova data para a realização do certame.
13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente, em favor da contratada,
em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota Fiscal, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA.
13.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com as respectivas quantidades fornecida, com o preço
unitário e o preço total, devendo ainda ter no verso, o atesto do recebimento.
13.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.
13.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO se reserva o direito de
recusar o pagamento se, os produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação
apresentada e aceita.
13.5. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 13.1, por culpa do órgão
Contratante, este ficará sujeito à multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, sobre o valor da
respectiva Nota Fiscal, até o limite de 10% (dez por cento).
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. A despesa decorrente deste objeto correrá à conta de recursos específicos, consignados no
orçamento do MUNICÍPIO, na seguinte Dotação Orçamentária:
02.04.01 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE: 12.361.0019.2068.0000 – Manutenção e
Desenvolvimento da Educação.
02.03.00 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB:
12.361.0019.2056.0000 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
15. DAS PENALIDADES
15.1. Em caso de atraso injustificado ou pela inexecução das condições estabelecidas, ou execução
insatisfatória dos serviços contratados, atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA
às seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e
a determinação de adoção das necessárias medidas de correções;
15.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:
a) 0,3%(três décimos por cento) por dia,
fornecimento não realizado;

até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do
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b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias,
com a conseqüente rescisão do contrato.
15.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pelo MUNICÍPIO e
impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos
termos da lei nº 10.520/2002.
15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO
MARANHÃO caso a contratada descumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração
falsa, não mantenha a Proposta, enseje o retardamento da execução do objeto contratado, falhe ou
fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo prazo de
até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedor do
Município.
15.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será
automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer jus.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, com base na Lei
n.º 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e demais legislação aplicada ao procedimento.
16.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento.
16.3. Os licitantes deste PREGÃO sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas,
especificações e detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de qualquer
manifestação escrita ou verbal.
16.4. No julgamento da PROPOSTA a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não altere a
substância da PROPOSTA, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
16.5. Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas ficam
automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido processo estiver suspenso.
16.6. Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na Comissão Permanente de
Licitação-CPL, na Av. Vitorino Freire, s/nº, Centro, Olinda Nova do Maranhão, de segunda à sexta-feira,
no horário das 8:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Os
esclarecimentos poderão ser realizados através do email: edinoliasaraiva@hotmail.com.
16.7. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pela
Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no endereço
e horário registrados no subitem 16.6 deste edital, obedecidos os seguintes critérios:
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a) Não serão levados em consideração, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativos ao Edital,
que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados na CPL até 02(dois) dias úteis
antes da data marcada para recebimento dos Envelopes.
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o MUNICÍPIO.
16.8. Os esclarecimentos da CPL aos consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que
tenham adquirido o presente Edital.
16.9. É facultada a Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase desta licitação,
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA.
16.10. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da PROPOSTA ou dos
documentos de HABILITAÇÃO, a Pregoeira poderá suspender o PREGÃO e marcar nova data para sua
aceitabilidade ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes.
16.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base nas normas aplicáveis à
espécie em vigor.
16.12. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que
tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste
PREGÃO, independentemente de transcrição.
16.13. Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial
ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (art. 4º, inciso VII da
Lei nº 10.520/2002)
ANEXO IV – Modelo de Carta Proposta
ANEXO V – Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica (CF/88 art. 7º, inciso XXXIII, Lei nº 9.854/99, Lei
8.666/93, art. 27, inciso V e Decreto 4.358/2002)
ANEXO VI – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (Lei nº 8.666/93, artigo 32, §
2º)
ANEXO VII – Minuta do Contrato
Olinda Nova do Maranhão - MA, 13 de janeiro de 2020.

EDINOLIA DE JESUS RIBEIRO SARAIVA
PREGOEIRA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
1 OBJETO – Contratação de empresa especializada para realização da jornada pedagógica do Município
de Olinda Nova do Maranhão.
1.1. Justificativa: Para a realização da Jornada Pedagógica necessário se faz a Contratação de Empresa
para organizar e executar as atividades que serão realizadas durante a Jornada Pedagógica e Serviços de
Acompanhamento Pedagógico para Formação Continuada dos professores e gestores do Sistema
Municipal de Educação de Olinda Nova do Maranhão/MA.
Com o Tema: O Papel do Professor no Contexto da BNCC: Construindo Caminhos para uma
Aprendizagem Significativa, a Jornada Pedagógica de 2020 da Secretaria Municipal de Educação é uma
das atividades que desenvolvemos para obtermos excelência e qualidade na gestão educativa da
população olindense, e avaliar pedagogicamente as necessidades educacionais do cidadão definindo
diretrizes e estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral humanizado dos alunos com o
compromisso de melhoria da qualidade de vida. Nesta perspectiva, esperamos que esta jornada possa
proporcionar aos educadores, em especial aos professores, coordenação pedagógica e a gestão das
escolas, momento de reflexão, debate, avaliação, construção coletiva e melhorar o planejamento das
ações pedagógicas a serem desenvolvidas no ano letivo 2020. E, as etapas e objetivos de aprendizagem
da BNCC foram insumos para que pudéssemos realizar esta Jornada Pedagógica.
1.2. Objetivo
Promover o fortalecimento do processo educativo por meio da Base Nacional Comum Curricular e a
análise dos indicadores educacionais, dos valores e da cultura, bem como aprofundar a prática para
melhor compreensão e promoção da equidade em um ambiente de aprendizagem significativo, integral e
inclusivo.
1.3.Metodologia
A Jornada Pedagógica 2020 de Olinda Nova do Maranhão com o Tema: O Papel do Professor no Contexto

da BNCC: Construindo Caminhos para uma Aprendizagem Significativa, será realizada com Formação dos
Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental: Educação de Jovens e Adultos, Educação do
Campo e Educação Inclusiva na perspectiva da discussão com temas contidos na BNCC e no Currículo do
Território Maranhense.
2 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÃO DO
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
SERVIÇO
R$
JORNADA PEDAGÓGICA 2020
PARA
A
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
01
R$ 67.900,00
OLINDA
NOVA
DO
MARANHÃO-MA
Obs.: O valor teve como parâmetro o menor preço cotado.

VALOR R$ TOTAL

R$ 67.900,00

3. PÚBLICO ALVO - A estimativa de participantes é de 300 Professores das Modalidades Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens, Adultos que atuam no Sistema Municipal de Ensino,
contemplando a participação de gestores e coordenadores pedagógicos.
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3.1 Carga Horária da Jornada Pedagógica - A Jornada Pedagógica para os professores e gestores do
Sistema Municipal de Ensino terá a carga horária de 40 (quarenta) horas, cada oficina, incluindo palestras
e oficinas.
3. 2 Período da Jornada Pedagógica -

Período: 03 a 07/02/2020 (08:00h às 17:30h)

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O local de execução dos serviços será na Unidade Escolar
Professora Eulina Campos Soares cedido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Olinda
Nova – MA.
5. OBJETIVO GERAL - Contribuir para a formação continuada dos docentes, com ações inovadoras,
oportunizando momentos para troca de saberes e experiências, a partir de estudos, reflexões e
aprofundamentos;
6. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS - As estratégias pedagógicas utilizadas serão: palestras, dinâmica de
grupo, leitura e interpretação compartilhada de texto, oficinas, produção e ilustração de texto, trabalhos
em grupo, resolução de situações-problema e produção de situações didáticas. Conforme anexo I.
7. RECURSOS
7.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
Nº
DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

01
Palestrante
02
Ministrantes de Oficinas
TOTAL GERAL R$

01
7

VALOR UNITÁRIO
R$
2.500,00
6.000,00

TOTAL R$
2.500,00
42.000,00
44.500,00

7.2 DESPESAS COM REFEIÇÕES E LANCHES
Nº

DISCRIMINAÇÃ
O

01
02

Refeição
Lanches

03

VALOR TOTAL R$

Nº DE
D IAS

Nº DE LANCHE
POR DIA

4
04

02

VALOR.UNIT
R$
10,50
4,50

VALOR
TOTAL POR
PART.R$
42,00
36,00

Nº DE
PARTIC
300
300

TOTAL
R$
12.600,00
10.800,00
23.400,00

8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO EVENTO- As atividades realizadas pela Instituição Formadora
serão acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal Educação do Município de Olinda Nova –
MA.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus à contratante;
b) Manter durante o período da vigência do contrato, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;
c) Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
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d) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato em todos os termos estabelecidos;
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante a cerca da prestação dos
serviços;
f) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
g) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o bom
desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nos termos
pactuados no Instrumento Contratual, observando sempre as determinações da legislação pertinente;
h) Comunicar a Contratante eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 2 (dois)
dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da
Contratante;
j) Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante,
sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos
seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho,
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à
Contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
k) A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) emitir a Ordem de Serviço;
b) acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços do objeto presente Contrato, através de servidor
designado pela Secretaria Municipal de Educação;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços, podendo
recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Termo de Referência e
da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA.
11. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da
CONTRATADA até 10 (dez) dias úteis após o prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE, acompanhada da via
original das solicitações emitidas.
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12. DA DOCUMENTAÇÃO
Os documentos de habilitação deverão esta de acordo com a Lei nº 10.520/2002, 8.666/93 e legislações
correlatas.
13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2020
DATA

03/02

TEMAS ESTUDADOS
BNCC E O
CURRICULO DO
TERRITORIO
MARANHENSE: DA
TEORIA A PRÁTICA

PÚBLICO ALVO
PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL
PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

04/02

PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL

PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

05/02

BNCC E O
CURRICULO DO
TERRITORIO
MARANHENSE

PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL

PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

CRECHE
PRE ESCOLA
1º AO 3º ANO
4º E 5º ANO
6º AO 9º ANO
OFICINA 01
1º AO 3º ANO
4º E 5º ANO
6º AO 9º ANO: LÍNGUA
PORTUGUESA
6º AO 9º ANO: MATEMÁTICA
6º AO 9º ANO:CIÊNCIAS
6º AO 9º ANO:
HISTÓRIA/GEOGRAFIA
OFICINA 01
1º AO 3º ANO
4º E 5º ANO
6º AO 9º ANO: LÍNGUA
PORTUGUESA
6º AO 9º ANO: MATEMÁTICA
6º AO 9º ANO:
CIÊNCIAS
6º AO 9º ANO:
HISTÓRIA/GEOGRAFIA

PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL

6º AO 9º ANO: MATEMÁTICA
6º AO 9º ANO:CIÊNCIAS

07/02

BNCC E O
CURRICULO DO

PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

OFICINA 02
OFICINA 03
OFICINA 04
OFICINA 05
OFICINA 06
OFICINA O7

OFICINA 01
1º AO 3º ANO
4º E 5º ANO
6º AO 9º ANO: LÍNGUA
PORTUGUESA

06/02

OFICINA 02
OFICINA 03
OFICINA
04
OFICINA 05
OFICINA 06
OFICINA O7

6º AO 9º ANO:
HISTÓRIA/GEOGRAFIA
CRECHE
PRE ESCOLA

OFICINA 02
OFICINA 03
OFICINA
04
OFICINA
05
OFICINA
06
OFICINA
O7
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TERRITORIO
MARANHENSE:
AVALIAÇÃO E
PLANEJAMENTO

1º AO 3º ANO
4º E 5º ANO

PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL

6º AO 9º ANO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA
OLINDA NOVA DO MARANHÃO: AVALIANDO E PLANEJANDO OS DESAFIOS E AS
POSSIBILIDADES DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA APRENDIZAGEM.
QUADRO RESUMO
Palestra: Olinda Nova do Maranhão: avaliando e planejando os desafios e as possibilidades da
qualidade da educação com foco na aprendizagem.
Palestra 2: Avaliação e Planejamento desafios e possibilidades da educação municipal

TURMAS

ETAPAS

QDE

AREA

TEMA

PROF
S
01
E.F – 1º AO

79

TODAS

55

TODAS

PROPOSTA PEDAGÓGICA: O CUIDAR E O
ENSINAR COM AMOR
SÉRIES MULTISERIADAS-SEDAFIOS

40

TODAS

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ÍTENS

40

MAT/CNC

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ÍTENS

40

L.PORT/L.I

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ÍTENS

3º ANO
E.F – 4º AO
5º ANO
E.F – 6º AO
9º ANO
E.F – 6º AO
9º ANO
E.F – 6º AO

NG
26

HIST/GEO

LEI 10.639/03 AVALIÇÃO E PLANEJAMENTO

20

EJA

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

9º ANO
E.F – 1º AO
9º ANO
TOTAL

300

20

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 01/2020-SEMED______
Rubrica _______________________

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.629/0001-55
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROGRAMAÇÃO POR DIA

HORÁRIO
08:00h 09:30h
09:30h 10:40h
10:40h 11:10h
11:10h 12:00h

12:00h
14:00h

14:00h
16:00h

16:00h
16:30h

16:30h
17:30h

DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020
AÇÕES
Credenciamento com acolhimento/ação cultural
Composição da mesa de autoridades/fala
Lanche - ação cultural
Palestra 1: OLINDA NOVA DO MARANHÃO:
AVALIANDO E PLANEJANDO OS DESAFIOS E AS
POSSIBILIDDES DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO COM
FOCO NA APRENDIZAGEM.
Almoço - com ação cultural
Palestra 2: Avaliação e Planejamento desafios e
possibilidades da educação municipal
Lanche - com ação cultural
Roda de conversa sobre a Palestra 2

EXECUÇÃO
SEMED
SEMED
SEMED
Contratada

SEMED
Contratada
SEMED
Contratada

HORÁRIO
08:00h 08:20h
08:20h 10:30h
10:30h 11:00h
11:00h 12:00h
12:00h 14:00h
14:00h 16:00h
16:00h 16:30h
16:30h 17:30h

DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020
AÇÕES
Acolhimento
Oficinas
Lanche - com ação cultural
Oficinas
Almoço - com ação cultural
Oficinas
Lanche - com ação cultural
Oficinas

EXECUÇÃO
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada

HORÁRIO
08:00h 08:20h
08:20h 10:30h
10:30h 11:00h
11:00h 12:00h
12:00h 14:00h
14:00h 16:00h
16:00h 16:30h
16:30h 17:30h

DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020
AÇÕES
Acolhimento
Oficinas
Lanche - com ação cultural
Oficinas
Almoço - com ação cultural
Oficinas
Lanche - com ação cultural
Oficinas

EXECUÇÃO
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada

HORÁRIO
08:00h 08:20h
08:20h 10:30h
10:30h 11:00h
11:00h 12:00h
12:00h 14:00h

DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020
AÇÕES
Acolhimento
Oficinas
Lanche - com ação cultural
Oficinas
Almoço - com ação cultural

EXECUÇÃO
SEMED
Contratada
SEMED
Contratada
SEMED
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14:00h
16:00h
16:30h

16:00h
16:30h
17:30h

Oficinas
Lanche - com ação cultural
AVALIAÇÃO DA JORNADA

Contratada
SEMED
Contratada
Olinda Nova– MA, 04 de janeiro de 2020.

Raimundo Rodrigues Abreu Filho
Secretário Municipal de Educação de Olinda Nova do Maranhão
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

Ref.: PREGÃO N° 01/2020 – CPL

(local e data)
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
OLINDA NOVA DO MARANHÃO-MA

(empresa)_________________________, por seu representante legal, que
esta subscreve, credencia o Sr. ________________________, portador da CI n° _______ e do CPF n°
_________, para representá-la perante no Pregão em referência, com poderes para formular ofertas,
lances de preço, recorrer, renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo
licitatório e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Atenciosamente,

...........................................................................
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

A empresa ______________ estabelecida na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob nº___, pelo
seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Federal nº
10.520/2002, DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2020 de interesse da Prefeitura Municipal de
Olinda Nova do Maranhão, estando, portanto apto a participar do certame.

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO IV
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

Prezados Senhores,
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei
n°10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do
Edital.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão pelo preço total abaixo declinado
nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2020.
3. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.
4. A vigência do Contrato será de 60 (sessenta) dias.
5. Ratificamos o preço total no valor de R$ () para a Contratação de empresa especializada para
realização da jornada pedagógica do Município de Olinda Nova do Maranhão, conforme especificações
contidas no ANEXO I – Termo de Referência.
6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se houver)
CNPJ N° _____incluso o nome da Instituição Bancária n°, Agência e Conta corrente.

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO
(C.F ART. 7º, inciso XXXIII, LEI Nº 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

Prezados Senhores,

A empresa (razão social do licitante) com endereço na ______, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_____vem,
pelo seu representante legal infra-assinado, Sr.(A)_______________portador(a) da cédula de identidade
Nº _________e do CPF Nº _____________ sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas
na Lei nº 10.520/2002, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local, data e assinatura
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

_____________________________________________
(Representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Pregão nº

/2020

A Empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, sediada
na ______________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr(a)
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do
CPF nº ___________, D E C L A R A, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei
Federal nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes à data de expedição do Certificado
de Registro Cadastral – CRC, que venham a impossibilitar a sua Habilitação na licitação em
epígrafe.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os seus termos.

Olinda Nova do Maranhão, __ de ______ de 2020

__________________________________
(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 – CPL
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO,
E
DE
OUTRO
LADO,
A
EMPRESA
..........................................
Pelo presente instrumento de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de um lado A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, sediada na Av. Vitorino Freire, snº,
Olinda Nova do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº ............, doravante denominada MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Titular, ........................., brasileiro, casado, inscrito no CIC sob o nº
.................., RG nº ........., residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, ........................ ,
doravante denominada CONTRATADA, sediada à................., CNPJ nº................, neste ato
representada pelo Sr........................., brasileiro, CIC nº...................., residente e domiciliado nesta
Cidade, têm entre si, ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, cuja lavratura foi
regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo nº 01/2020-SEMED, da
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2020-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada
que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as parte às disposições
constantes da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante às Cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para realização da jornada pedagógica do Município de Olinda
Nova do Maranhão, em conformidade com o Anexo I deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE
Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato,
prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada e toda
correspondência trocada entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS




Contribuir para a formação continuada dos docentes, oportunizando momentos para troca de
saberes e experiências, a partir de estudos, reflexões e aprofundamentos, norteado pela
concepção de escola empreendedora;
Definir ações inovadoras para uma prática docente transformadora, tendo como referência a
Proposta Curricular;
Planejar o período letivo 2020.

PARÁGRAFO ÚNICO
Os serviços serão prestados por especialistas, mestres e doutores da Educação, conforme necessidade e
demanda indicado pela Secretaria Municipal de Educação, utilizando metodologias diversificadas, com os
técnicos e coordenadores pedagógicos, dentre as quais: reuniões, seminários, orientação individual e

28

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 01/2020-SEMED______
Rubrica _______________________

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.629/0001-55
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
coletiva, oficinas de trabalho, estudos orientados, acompanhamento e avaliação das atividades
programadas.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor GLOBAL estimado do presente Contrato é de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a prestação
dos serviços, que serão pagos em parcelas mensais, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, na
proporção dos serviços prestados pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta corrente da
CONTRATADA no Banco xxxx, conta nº, agência 10 (dez) dias úteis após o prestação dos serviços,
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente da
CONTRATANTE, acompanhada da via original das solicitações emitidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida na proporção do serviço prestado, constando preço unitário e
total.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretos será devolvida à
CONTRATADA, para que esta efetue a correção, devendo o prazo para pagamento ser contado a partir
da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura.
PARÁGRAFO QUARTO
O eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento), desde que, para tanto, não
tenha concorrido a CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
O valor do fornecimento propostos pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA
Período de prestação dos serviços será nos dias 03 a 07.02.2020. A vigência do Contrato será de 60
(sessenta) dias, com início a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:
02.04.01 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE: 12.361.0019.2068.0000 – Manutenção e
Desenvolvimento da Educação.
02.03.00 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB:
12.361.0019.2056.0000 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%.
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

29

Fls. Nº________________________
Proc. Nº 01/2020-SEMED______
Rubrica _______________________

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.629/0001-55
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
O não fornecimento conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33% (trinta
e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que
ensejarem sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas “a”, ”c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea
“b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus à contratante;
b) Manter durante o período da vigência do contrato, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;
c) Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato em todos os termos estabelecidos;
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante a cerca da prestação dos
serviços;
f) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
g) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o bom
desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nos termos
pactuados no Instrumento Contratual, observando sempre as determinações da legislação pertinente;
h) Comunicar a Contratante eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 2 (dois)
dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
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i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da
Contratante;
j) Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante,
sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos
seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho,
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à
Contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
k) A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) emitir a Ordem de Serviço;
b) acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços do objeto presente Contrato, através de servidor
designado pela Secretaria Municipal de Educação;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços,
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Termo
de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços;
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com
prévio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos
atos, falhas, erros ou atrasos na execução do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e
estará obrigada a aceitar suas decisões.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido:
a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de
30 (trinta) dias, por escrito;
b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
d) judicialmente, nos termos da legislação.
e) A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
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Este contrato possui vínculo editalício por estar enquadrado no processo licitatório nº 01/2020 (art. 55,
inc. XI);
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua
assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Olinda Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Olinda Nova do Maranhão - MA,

de

de 2020.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
_____________________
CPF Nº
_____________________
CPF Nº
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