EDITAL Nº. 19/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA – SP
PROCESSO Nº 22/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
OBJETO: Contratação de empresas para desenvolvimento de oficinas em cursos diversos de
aprendizagem no C.A.A Prof.ª Maria Antônia Ferreira de Carvalho (Meu Cantinho) em Atividades
de Complementação Educacional e ao atendimento aos programas sociais do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social de Barbosa para o Ano Letivo de 2020.
Emissão: 04 de Fevereiro de 2020
Encerramento: 18 de Fevereiro de 2020 às 10h00m na Sede da Prefeitura Municipal de Barbosa
localizada a Rua São João nº. 220, Centro – Barbosa/SP.
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM”
1. PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE BARBOSA, por seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº. 002/2020 de lavra
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, publicado em 02 de Janeiro de 2020, pelo presente torna
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial e receberá os envelopes n° 01 (PROPOSTA) e n° 02 (DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO), no local acima indicado.
O Edital poderá ser consultado e adquirido, na Sede da Prefeitura Municipal de Barbosa, sito á
Rua São João n° 220 – Bairro Centro, na Cidade de Barbosa, Estado de São Paulo nos seguintes
horários: das 08h00m as 12h00m e das 13h00m as 17h00m.
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES
Anexo I – Minuta de Contrato;
Anexo II - Termo de Credenciamento;
Anexo III – Sugestão para modelo de declaração de conhecimento do Edital;
Anexo IV – Sugestão para modelo de declaração em cumprimento do disposto no Inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal;
Anexo V - Termo de Apresentação da Empresa;
Anexo VI – Modelo de Proposta;
2. DO OBJETO
2.1. A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresas para desenvolvimento de
oficinas em cursos diversos de aprendizagem no C.A.A Prof.ª Maria Antônia Ferreira de Carvalho
(Meu Cantinho) em Atividades de Complementação Educacional e ao atendimento aos programas
sociais do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social de Barbosa para o Ano Letivo de
2020, conforme cronograma de atividade (horas/aula) especificado no anexo VI, integrante deste
edital, juntamente com a Minuta do Contrato (ANEXO I), a ser celebrado entre o licitante
vencedor do certame e esta municipalidade.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no
Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada à participação de:
3.1.1. Consórcios;
3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Barbosa;
3.1.4. Empresas com falência decretada ou concordatária;
3.1.5. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Barbosa;
4. CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, os participantes deverão estar representados por
agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do processo
licitatório.
4.2. O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular, em
original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo
II (termo de credenciamento);
4.3. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada do
respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.
4.4. O documento de credenciamento (Anexo II) e a declaração (Anexo III) deverão ser entregues
juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, fora dos envelopes.
4.5. Em separado, serão entregues os envelopes 1-"PROPOSTA" e 2-"DOCUMENTAÇÃOHABILITAÇÃO".
4.5.1. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de
se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.
4.6.
Cada
credenciado
poderá
representar
apenas
uma
empresa.
4.7. Os documentos de credenciamento e a declaração serão retidos pela Equipe de Pregão e
juntados ao processo administrativo.
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os Envelopes n° 01 (PROPOSTA) e n° 02 (DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO)
deverão ser apresentados separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os
seguintes dizeres na parte externa:
ENVELOPE "1"- PROPOSTA e “2” – HABILITAÇÃO
PROCESSO nº. 22/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
RAZÃO SOCIAL:
Data de encerramento: 18 de Fevereiro de 2020.
Horário de encerramento: ÀS 10h00m.
5.2. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para
desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
5.3. Caso eventualmente ocorra a abertura dos envelopes "2" DOCUMENTAÇÃOHABILITAÇÃO antes do envelope "1" – PROPOSTA, por falta de informação na parte externa
dos envelopes, será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos
os presentes.
6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES

6.1. O Envelope "1" - PROPOSTA - deverá conter a proposta do licitante, de acordo com o
disposto no item 7.
6.2. O Envelope “2” - HABILITAÇÃO – deverá conter a documentação de que se trata o item 8.
7. ENVELOPE "1" - PROPOSTA
7.1.0. O envelope proposta deverá conter:
7.1.1. A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de forma clara e
detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e
rubrica nas demais folhas, e deverá conter:
7.1.1.1. Razão social, endereço completo, CNPJ do MF e Inscrição Estadual ou Municipal;
7.1.1.2. Número do pregão e do processo;
7.1.1.3. Preço do serviço, em moeda nacional corrente, incluindo os tributos incidentes e
transporte;
7.1.1.4. Validade da proposta: mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do
envelope proposta;
7.1.1.5. Prazo de entrega: Os serviços deveram ser efetuados de acordo com as requisições do
Setor competente da Prefeitura.
7.1.1.6. Condições de pagamento: O proponente deverá cotar o preço para pagamento em até 45
(quarenta e cinco) dias após a data de emissão da Nota Fiscal, reservando-se à Contratante o prazo
de 5 dias para processamento, não estando os mesmos sujeitos à atualização financeira desde a
data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
7.1.1.7. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.1.8. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR POR ITEM, satisfeitos todos os
termos estabelecidos neste ato convocatório.
7.1.2. Serão desclassificadas as propostas:
7.1.2.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;
7.1.2.2. Sejam omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
7.1.2.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste edital;
7.1.2.4. Que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, quando comparados
aos preços de mercado.
8. ENVELOPE "2" - DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO
8.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens
8.5 a 8.11.
8.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a faculdade prevista no item
9.16:
8.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
8.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
8.2.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial.
8.2.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de
certidão;
8.2.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação;
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, por servidor desta Administração
Municipal, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.

8.3.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei
ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua
expedição e a data limite para entrega dos envelopes, exceto para o item 8.6.2 e 8.7.1;
8.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
8.5. Habilitação Jurídica
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser
compatível com o objeto licitado, consistirá em:
8.5.1. Para Empresa Individual: Registro comercial;
8.5.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social inicial com a última
alteração, devidamente registrados;
8.5.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
8.5.4. Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas
jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
8.5.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
8.6. Regularidade Fiscal
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da sede do licitante.
8.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal relativo à sede do
licitante.
8.6.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa à sede do licitante, que deverá
ser comprovada através da apresentação de Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita
Federal, nos termo da instrução normativa nº 734/07.
8.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante,
através de Certidão Negativa.
8.6.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS através
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, com
prazo de validade em vigor.
8.6.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito – CND,
com prazo de validade em vigor.
8.6.7 A Prefeitura, através do pregoeiro, reserva-se o direito de sempre que achar necessário
consultar as certidões emitidas por meio eletrônico durante a sessão do pregão presencial.
8.7 Qualificação Econômico-Financeira
De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão
apresentar:
8.7.1. O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída há menos
de 12 (doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com os Termos de
Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que comprove a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços
Provisórios, assinado por contador, constando nome completo e registro profissional.
8.7.1.2. As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), deverão apresentar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao último

exercício social exigível, com o respectivo recibo de entrega. A boa situação financeira das ME e
EPP será comprovada mediante a verificação da Declaração do IRPJ em confronto com a proposta
apresentada. O valor declarado no IRPJ não poderá ser inferior a 50% (cinqüenta por cento) do
valor total da proposta.
8.7.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias da data limite para entrega dos envelopes, se
outro prazo não constar do documento.
8.8. Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme
modelo (Anexo IV).
Para o cumprimento deste item, os proponentes deverão apresentar:
8.8.1. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre à menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.
8.9. Declaração contendo todos os dados cadastrais da empresa proponente, conforme modelo
(Anexo V).
8.10. Atestado de capacidade técnica comprovando experiência na execução da atividade em
órgão similar e ou idêntico ao objetivo licitado, por no mínimo 12 meses.
8.11. Curso superior em, Licenciatura em Dança; ou Licenciatura Plena em Educação Física
e CREF; ou Bacharelado em Educação Física e CREF para o Item 01 (Profissional
capacitado para desenvolver aulas de Dança) do Anexo VI.
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para processamento
do Pregão iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de 15m.
9.2 Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de
conhecimento do Edital (Anexo III) e, em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação.
9.3 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
9.4. As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço,
serão classificadas em ordem crescente.
9.5. Os proponentes que não atenderem as especificações estabelecidas no Edital, conforme
análises dos documentos serão desclassificadas, não podendo participar da fase de lances;
9.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 9.3 e 9.4, serão
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
9.7. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os
proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.
9.8 Em se tratando de empate, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, será
assegurado a preferência de contratação.
9.8.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
9.8.2 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
9.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.8.1, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma
sucessiva, inferiores à proposta de menor preço.
9.10. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço unitário e os
demais em ordem decrescente de valor. Em igualdade de condições, persistindo o empate, a
classificação far-se-á obrigatoriamente por sorteio.
9.10.1. Será admitido o empate ou a redução do lance de, no mínimo 1% (porcento) ou outro
valor acordado antes do início dos lances entre os licitantes e o Pregoeiro.
9.11. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando
convocado 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;
9.13. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a(s)
proposta(s) escrita(s) de menor preço unitário e o valor estimado para a aquisição dos seguros;
9.13.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será
efetuada por sorteio, na mesma sessão.
9.14. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá o
pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
9.15. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de valor,
o pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
9.16. Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas no edital,
será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para confirmação das
suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria
sessão.
9.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o proponente será
declarado vencedor.
9.18. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
9.19. Nas situações previstas nos itens 9.12, 9.13, 9.14 e 9.17, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.20. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame, e rubrica
dos participantes e equipe do pregão.
9.21. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em
ata da síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação
seguirá um dos destinos constantes do item 11;
9.22. O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.
9.23. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.24. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão importará a decadência do direito de
recurso.
9.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as
fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na
reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação pelo Senhor Prefeito
Municipal.
10.2. Caso haja recurso, os interessados poderão juntar memoriais no prazo de três dias, contados
do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente
ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2.1. Nessa hipótese, o Senhor Prefeito Municipal decidirá os recursos, adjudicará o objeto do
Pregão ao licitante vencedor e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o
procedimento licitatório.
10.3. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição dos
serviços licitados.
10.4. O resultado final do Pregão será divulgado no Mural de Publicações do Paço Municipal de
Barbosa, facultada sua divulgação por outros meios.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o instrumento
contratual e retirar a ordem de compra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
11.1.1. O prazo para retirada da ordem de compra e/ou assinatura do contrato poderá ser
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste
item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não
mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o
disposto nos itens 9.17 e 9.18 do presente edital.
11.3. No ato da assinatura, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
11.3.1. Procuração ou contrato social;
11.3.2. Cédula de identidade;
11.4. Após a celebração do contrato ou retirada do documento equivalente, os envelopes contendo
os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15
(quinze) dias.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
12.1 O proponente deverá cotar o preço para pagamento em até 45 (quarenta e cinco) dias após a
data de emissão da Nota Fiscal, reservando-se à Contratante o prazo de 5 dias para processamento,
não estando os mesmos sujeitos à atualização financeira desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
12.1.1. Considerando a possibilidade de que os pagamentos sejam efetuados através de depósito
bancário o(s) contratado(s) deverá(ão) indicar o banco (nome e número), a agência e o número da
conta corrente do favorecido.
12.1.2. Não será aceito pela administração municipal número de conta corrente, se a mesma não
estiver em nome da proponente vencedora.
12.2. O preço contratado não sofrerá reajuste durante seu período de vigência.
13. PENALIDADES
13.1. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em celebrar o contrato no prazo
estabelecido no subitem 11.1, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ensejarão:

13.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor total da proposta,
13.2. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante
poderá sofrer, cumulativamente, além de declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo da
comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas:
13.2.1. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Barbosa, e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de
Fornecedores do Município de Barbosa, pelo prazo de 01 (um) ano, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta
Municipalidade.
13.2.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;
13.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de
infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta
cometida, as penalidades estabelecidas neste Edital.
14. LOCAL, PRAZO, EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
14.1 A prestação dos serviços, deveram ser efetuados nas dependências do Meu Cantinho e
no CRAS ou onde indicado pela administração.
14.2 - A Administração poderá, a seu critério, alterar o local da prestação do serviço, ficando
obrigada apenas a notificar o fornecedor sobre a alteração.
14.3 O contrato vigerá por prazo de até 31/12/2020, tendo como termo inicial a data da assinatura
do contrato e mediante expedição da ordem de compra.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 A despesa correrá por conta da estrutura funcional programática constante do orçamento
vigente da Prefeitura Municipal, suportado pelas seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.11.03 – Fundamental Escola Meu Cantinho
Ficha 168 – Outros Serv. Terc.- Pess. Jurídica
Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.24.01 – Centro de Refer. Assistencia Social-Cras
Ficha 407 – Outros Serv. Terc.- Pess. Juridica (Recurso Estadual)
Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.24.01 – Centro de Refer. Assistencia Social-Cras
Ficha 408 – Outros Serv. Terc.- Pess. Juridica ( Recurso Federal)

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos do ato convocatório do pregão através do fax (18) 3655-9133 ou
impugná-lo através do Protocolo Geral.
16.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de dois
dias úteis.
16.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da
proposta.
16.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas
as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.

16.3. Serão aceitos envelopes, proposta e habilitação, enviados por via postal.
16.4. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do
resultado do processo licitatório.
16.7. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Prefeitura Municipal de Barbosa.
16.10. A Prefeitura Municipal de Barbosa se responsabiliza somente pelas empresas que retirarem
o edital junto ao Departamento de Licitações.

Barbosa, 04 de fevereiro de 2020.

____________________________
PAULO CÉSAR BALIEIRO
Prefeito Municipal

FABIO RODRIGO DE GOUVEA
Pregoeiro

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA
DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS EM CURSOS DIVERSOS DE APRENDIZAGEM
NO C.A.A PROF.ª MARIA ANTÔNIA FERREIRA DE CARVALHO (MEU CANTINHO)
EM ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL E AO ATENDIMENTO
AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBOSA PARA O ANO LETIVO DE 2020, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA E A EMPRESA
______________, CONFORME PROCESSO Nº 22/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
15/2020 E EDITAL Nº 19/2020.
CONTRATO Nº /2020
CONTRATANTE
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA
CNPJ: 46.162.178/0001-30
I. E: 200.056.727.118
Endereço: R. São João
Nº: 220
Bairro: Centro
Cidade: Barbosa
Estado: São Paulo
REPRESENTANTE LEGAL
Nome: PAULO CÉSAR BALIEIRO
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 104.596.658-47
RG: 18.888.552-3 SSP/SP
CONTRATADO(A)
Nome:
CNPJ:
I. E. :
Endereço:
Nº:
Bairro:
Cidade:
Estado:
REPRESENTANTE LEGAL
Nome:
CPF:
RG:
Endereço:
Nº:
Bairro:
Cidade:
Estado:
As partes acima qualificadas, perante as testemunhas infra assinadas, celebram o presente
contrato, autorizado pelo Procedimento Licitatório n.º 22/2020, o qual é regido pelas disposições
da Lei 10.520/02, e subsidiariamente pelas disposições da Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas
e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - A Contratada compromete-se a fornecer a Contratação de empresas para desenvolvimento de
oficinas em cursos diversos de aprendizagem no C.A.A Prof.ª Maria Antônia Ferreira de Carvalho
(Meu Cantinho) em Atividades de Complementação Educacional e ao atendimento aos programas
sociais do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social de Barbosa para o Ano Letivo de
2020, conforme proposta datada de ____/____/____.
1.2 - Todas as despesas decorrentes da prestação dos respectivos serviços, correrão por conta
única e exclusiva da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO FORNECIMENTO DO OBJETO
2.1 - O fornecimento dos serviços na área educacional, deverá ser efetuado no próprio
estabelecimento comercial da Contratada.
2.2 - A Contratada fica obrigada a prestar os serviços incontinente à emissão da requisição pelo
setor competente da Contratante, no local indicado no subitem acima.
2.3 - A Contratante reserva-se ao direito de adquirir parte do objeto ou serviço adjudicado dentro
do exercício corrente ou dentro do prazo de vigência do contrato. A aquisição parcial que ensejar
saldo no final do prazo de vigência deste instrumento ou no final do exercício financeiro corrente,
as partes aqui convencionam dar por, automaticamente, Distratado o contrato em tela, sem
necessidade de qualquer notificação, por mais informal que seja.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1 - Pelo fornecimento de que trata a cláusula primeira supra, o Contratante pagará a Contratada,
a importância total de R$ _________________________________, pagos mediante apresentação
de nota fiscal/fatura, de acordo com a solicitação e autorização do setor competente, previsto no
item 2 deste.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 - Prazo para pagamento: até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela,
correspondendo, no caso do fornecimento do serviço, como sendo o faturamento mensal do mês
de fornecimento, através da emissão da Nota Fiscal, reservando-se à contratante o prazo de 5
(cinco) dias para processamento da nota de subempenho.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - A despesa correrá por conta da estrutura funcional programática constante do orçamento
vigente da Prefeitura Municipal, suportado pelas dotações orçamentárias consignadas no Edital nº.
19/2020.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O presente instrumento tem prazo de vigência certo e determinado, iniciando-se com sua
assinatura e encerrando-se em 31/12/2020.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇO
7.1 - O preço contratado não sofrerá reajuste durante seu período de vigência.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 - A contratante poderá rescindir, unilateralmente, o presente contrato nas hipóteses previstas
no artigo 78, incisos I a XII da Lei n.º 8.666/93, no caso de baixa na qualidade da prestação de
serviço oferecida, no caso de atraso ou retardamento na remessa de notas fiscais demonstrando
redução no preço da prestação de serviço e no caso de interesse público manifesto, quando a
manutenção do contrato causar prejuízos à contratante. Em qualquer dessas hipóteses, a decisão
ocorrer imediatamente, por ato da contratante, sem que caiba a contratada direito a qualquer
indenização.
CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1 - O presente não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
10.1 - Os percentuais de revisão que incidirem sobre o objeto do presente contrato serão
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante o disposto no
parágrafo 8.º, do Art. 65, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - Cabe à Contratante, a seu critério, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalização e controle de todas as entregas efetuadas, principalmente para aferir a
qualidade dos serviços, preços e prazo de entrega.
11.2 - A contratada declara aceitar integralmente todos os métodos em processo de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES
12.1 - A contratada assume, exclusivamente, os riscos e as despesas decorrentes do serviços
seguros, sendo a entrega de acordo com as necessidades da Contratante, mediante requisição
emitida pelo Setor de Compras competente, nos termos da cláusula V.
12.2 - Responsabiliza-se a contratada pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a
terceiros.
12.3 - Os prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
12.4 - A contratante não responderá por qualquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrentes da execução do presente
contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à contratada.
12.5 - O contratante não responderá por qualquer compromisso assumido pela contratada, com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado à terceiros em decorrência do ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
12.6 - A contratada manterá durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas em licitação.
12.7 - O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará à
contratada às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO LEGAL
13.1 O presente contrato vincula-se nos termos do Processo licitatório Pregão Presencial nº
15/2020, bem como a proposta da Contratada e aos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei
Federal 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
14.1 A Contratada é obrigada a manterem-se, durante o prazo de vigência do presente contrato e
de sua execução, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições e
qualificações exigidas no edital Pregão Presencial nº 15/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 Para dirimir quaisquer pendências originadas do presente contrato, as partes desde já elegem
o foro da Comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, com expressa renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o
presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma.

Barbosa, _____/________________/ 2020.

____________________________
PAULO CÉSAR BALIEIRO
Prefeito Municipal
“Contratante”

___________________________
“Contratada”

TESTEMUNHAS:

1 - ___________________________
RG/CPF. Nº.

2 - _______________________________
RG/CPF. Nº.

ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J. nº _______________,
representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________
(CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº _______________________, para
representá-la perante o Município de Barbosa em licitação na modalidade Pregão Presencial nº
15/2020 (descrever o objeto), podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

NOME COMPLETO
R.G
CARGO

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

A EMPRESA _________________________, AQUI DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR
_____ (nome do representante legal) _____, INFRA-ASSINADO, DECLARA, POR ESTE E NA
MELHOR FORMA DE DIREITO, CONCORDAR COM OS TERMOS DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 15/2020, DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS E ANEXOS DA
LICITAÇÃO.
DECLARA AINDA, QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUAISQUER DECISÕES QUE
VENHAM A SEREM TOMADAS PELO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO OU PELA
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA, QUANTO A
HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, RESSALVADOS OS NOSSOS
DIREITOS LEGAIS DE RECURSOS.
DECLARA, OUTROSSIM, QUE NÃO EXISTE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO,
QUALQUER IMPEDIMENTO QUANTO A HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO E,
QUE CASO VENHAM A OCORRER, NO DECORRER DO CERTAME, COMPROMETEMONOS A COMUNICAR DE IMEDIATO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA.

LOCAL, DATA.

ATENCIOSAMENTE

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE
(CARGO/RG)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

PROCESSO Nº 22/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
EDITAL Nº 19/2020
OBJETO: Contratação de empresas para desenvolvimento de oficinas em cursos diversos de
aprendizagem no C.A.A Prof.ª Maria Antônia Ferreira de Carvalho (Meu Cantinho) em Atividades
de Complementação Educacional e ao atendimento aos programas sociais do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social de Barbosa para o Ano Letivo de 2020.
Prezados Senhores,
A Empresa ____________, inscrita no CNPJ nº
___________, com sede na Av/Rua _________, nº ___, bairro ____, na cidade de ______, Estado
de _______, neste ato representada pelo Sr(a). ______________, portador(a) do RG. ________ e
do CPF. _________, infra-assinado(a), vem pela presente declarar, nos termos do disposto no § 6º,
do artigo 27, da Lei 6.544/1989, de 22/11/1989, e nos termos da Lei 9.854/99, de 27/10/99, que a
empresa supramencionada encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz:
( ) SIM
( ) NÃO
Barbosa, ___ de __________ de 2020.

_________________________________
Assinatura do representante legal

ANEXO V

TERMO DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Favor preencher este formulário para fins de facilitar a elaboração em caso de formalização do
contrato.
Dados da Empresa:
Razão

Social:

_______________________________________________________________

Nome

Fantasia:_____________________________________________________________

CNPJ

Nº:_________________________________I.E:_______________________________

Endereço:
(Rua,Avenida,etc...)______________________________N°._________________
Complemento:_____________________________________
TEL:_________________________________________Bairro:________________________
Cidade:________________________________Estado: ________, CEP:_________- _______

Dados

do

Representante

Legal

que

irá

assinar

o

Contrato.

Nome:______________________________________________________________________
Qualificação:(cargo/função
Estado

exercida

Civil:________________________________

na

empresa)

Nacionalidade:

___________________

CPF Nº:___________________________D.N.____/____/______._R.G:____________________
Endereço:(Rua,Avenida,etc...)_____________________N.º_____________
Bairro:_______,Cidade:_____________________ Estado: _______, CEP: _______-_______
Tel para contato:__________________________
E-mail-:_________________________________________

ANEXO VI
PROCESSO Nº 22/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
EDITAL Nº 19/2020

DATA:____ /____ /2020

FORNECEDOR: ___________________________________________________
CNPJ: _____________________________
CIDADE:______________________________________
UF:_________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA:_________________________________
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:___________________________________
PRAZO DE ENTREGA:__________________________________________
OBJETO: Contratação de empresas para desenvolvimento de oficinas em cursos diversos de
aprendizagem no C.A.A Prof.ª Maria Antônia Ferreira de Carvalho (Meu Cantinho) em Atividades
de Complementação Educacional e ao atendimento aos programas sociais do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social de Barbosa para o Ano Letivo de 2020.
SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IDOSO E PAIF
Item
1

Quant.
meses
10

Descrição dos Serviços
Profissional capacitado para
desenvolver aulas de violão

Carga Horária

Valor Mensal

TOTAL

06 horas semanais
(01 encontros)

ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
Item

Quant.
meses

Descrição dos Serviços

10

Profissional capacitado
para desenvolver aulas de
Dança.

2

10

Profissional capacitado
para desenvolver aulas de
Música.

3

10

1

Profissional capacitado em
artesã para desenvolver
aulas de Bordado.

Carga Horária
08 horas semanais (02
encontros na semana)
período da manhã
(09:00 as 11:00 h. e a
tarde 13:00 as 15:00 h) )
08 horas semanais (02
encontros na semana)
período da manhã
(09:00 as 11:00 h. e a
tarde 13:00 as 16:00 h) )
12 horas semanais (03
encontros na semana no
período da manhã
(09:00 as 11:00 h. e a
tarde 13:00 as 15:00 h) )
TOTAL
GLOBAL

Barbosa/SP, ......./....../...........
Carimbo e assinatura

Valor Mensal

TOTAL

