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EDITAL 
 
DADOS DO EDITAL 
 
07 de outubro de 2020. 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 
Serviços  

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
2873/2019 

II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 
12/11/2020 às 09h00m 

III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DA(S) SESSÃO(ÕES): 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
Avenida Anita Garibaldi, nº 2981, Rio Vermelho, sala da COPEL, Térreo, Salvador/BA - CEP 40.170-130. 

IV – OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de instituição brasileira para prestar serviços a Secretaria Municipal de 
Educação - SMED, contemplando ações de Elaboração do Referencial Operacional Municipal para Educação Integral; 
a capacitação para os profissionais que atuam na educação integral da RME nas escolas em funcionamento em 
tempo integral, em jornada ampliada e em contra turno; e formação em serviço das equipes técnicas (órgão central 
e regionais), visando o fortalecimento da Politica de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador. 

V – PRAZOS: 
Execução do Serviço: 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela DIPE/SMED, 
conforme cronograma de execução das atividades. 
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, contados da assinatura do mesmo. 

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 12.361.0001.104100 – Desenvolvimento de Política de Educação Integral nas Unidades de Ensino; 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;  
Fonte de recursos: 0.1.01 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – (Educação) 
                                   0.2.20 – Recursos de Complementação da União – Transferências FUNDEB 

VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Mensalmente, no prazo de 28 (vinte e oito) dias, de acordo com os serviços efetivamente executados, com a Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente e conforme o item 10 e 13.1 do Anexo 1 – Projeto 
Básico. 

VIII – VALOR DE REFERÊNCIA: 
O valor estimado global da presente licitação é de R$ 466.896,34 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e 
noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), resultante de pesquisa de mercado efetuada pelo Setor 
Competente, Sistema de Banco de Preços  - SEBAP da GERAD/SMED, constante do Processo Administrativo nº  
108/2019, apenso, constituindo-se no valor máximo admissível para a contratação. 

IX – VALOR MÁXIMO: 
Será igual ao valor de referência.  
Os valores não poderão ultrapassar aqueles constantes da planilha de preços fornecida pela SEBAP/GERAD/SMED, e 
transcrito para o Anexo 1.1 deste Edital. 

X – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
A empresa contratada ficará responsável pela locação de espaços para os momentos formativos e dos seminários, 
bem como se responsabilizará pelo apoio logístico e equipamentos que se fizerem necessários para a execução do 
serviço, nos termos do item 6.2 do Anexo 1 - Projeto Básico. 

XI – ANEXOS: 
ANEXO 01 – PROJETO BÁSICO; ANEXO 1.1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PREÇOS MÉDIOS ESTIMADOS; ANEXO 02 – 
MINUTA DE CONTRATO; ANEXO 03 – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS; ANEXO 04 – MODELO DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO 05 – MODELO DE 
PROCURAÇÃO; ANEXO 06 - MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR; ANEXO 07 – MODELO DECLARAÇÃO 
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; ANEXO 08 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO; ANEXO 09 - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE/FATO 
IMPEDITIVO. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 

2 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED, através da COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO/COPEL, designada pela Portaria nº 378/2019, torna público para conhecimento dos interessados que 
serão recebidos propostas técnicas, propostas de preços e documentos de habilitação para a licitação na 
modalidade descrita acima, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e anexos e Parecer de aprovação 
da RPGM, datado de 03/03/2020, acostado aos autos. 
 
1 REGÊNCIA LEGAL 
1.1 Lei Federal nº 8.666/93 na sua atual redação; 
1.2 Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber; 
1.3 Decreto Municipal nº 10.267/93; 
1.4 Lei Federal Complementar nº 123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). 
1.5 Lei Municipal nº 8.421/2013. 
 
2 TIPO/REGIME DE EXECUÇÃO/MODALIDADE 
2.1 Menor Preço Global; 
2.2 Técnica e Preço; 
2.3 Tomada de Preços. 
  
3 OBJETO 
3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital. 
 
4 DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 
4.1 Data, horário e local indicados nos campos II e III – Dados do Edital. 
 
4.2 Quaisquer dúvidas sobre esta licitação, poderão ser feitos à Comissão, pessoalmente ou através dos telefones 
(71) 3202-3097/3198, no horário de 08h00min às 14h00min. 
 
5 CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 Poderão participar desta licitação, empresas regularmente estabelecidas no país, cujo ramo de atividade esteja 
compatível ao objeto da licitação, que possuam Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Secretaria 
Municipal de Gestão – SEMGE, ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
 
5.2 A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade do licitante dar-se-á na fase de 
Habilitação. 
 
5.3 A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste Edital, 
dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes. 
 
5.4 Poderão participar do certame todos os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que 
preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
5.5  Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, pessoas jurídicas: 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, 
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 
c) Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou extrajudicial, ou em 
processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 
d) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
f) Reunidos sob forma de consórcio. 
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6 CREDENCIAMENTO 
6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial, 
acompanhado de cópias autenticadas do RG e CPF do sócio administrador e do representante legal. 
 
6.1.1 Entende-se por documento de credenciamento: 
 
a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietária, sócia, dirigente ou 
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) Procuração ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada possa 
manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da licitante. 
 
6.1.2 O documento mencionado no item acima deverá dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intenção 
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante 
todos os atos pertinentes ao procedimento. 
 
6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais ou por qualquer 
processo de cópia autenticada, ou pelos membros da Comissão, mediante apresentação dos originais, 
preferencialmente, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura do certame. 
 
6.1.4 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
6.1.5 O representante legal que não se credenciar perante a presidente da Comissão ficará impedido de representar 
a empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 
 
6.2 Os licitantes deverão apresentar, se for o caso,  Declaração de Enquadramento como Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo do Anexo 4, acompanhado do comprovante de opção pelo 
Simples, através do site da Receita Federal ou Certidão simplificada da Junta Comercial expedida em no máximo 30 
(trinta) dias da data da abertura da licitação.  
 
6.3 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação dos licitantes retardatários, salvo se 
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar 
consignada na Ata da Sessão. 
 
7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
7.1 Os documentos de Proposta técnica, Habilitação e Proposta de Preços, depois de ordenados na seqüência 
estabelecida neste edital, serão apresentados em 03 (três) envelopes lacrados, os quais deverão conter no anverso: 
 

ENVELOPE “A”–PROPOSTA TÉCNICA/PROPOSTA 
DE CAPACITAÇÃO 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social da empresa com CNPJ Razão Social da empresa com CNPJ 

Número da licitação  
Objeto 
 

Número da licitação 
Objeto 
 

ENVELOPE “C” – DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 
Razão Social da empresa com CNPJ 

Número da licitação 
Objeto 
 

7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na desclassificação do licitante. 
7.3 Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será concedido prazo para apresentação ou complementação 
dos documentos exigidos para a Habilitação, salvo no caso previsto no disposto no § 5º do art. 63 da Lei Municipal 
8.421/2013. 
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8 ENVELOPE A – PROPOSTA TÉCNICA/PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO 
8.1 A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com 
todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na 
última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte a 
exata compreensão de seu enunciado, constando como data o dia fixado para entrega dos envelopes à Comissão de 
Licitação. 
 
8.1.1 A Proposta Técnica deverá ser elaborada e apresentada de acordo com as exigências e critérios estabelecidos 
no item 6.1 e item 14 do ANEXO 1 – PROJETO BÁSICO, de modo a permitir objetivamente pelo setor técnico 
competente, DIPE/SMED, a análise e a aplicação da fórmula para determinação da Nota Técnica (NT). 
 
8.1.2 Junto à Proposta Técnica deverá ser apresentada a Proposta de Capacitação, a qual deverá conter como 
requisitos: 
a) Objetivos por público alvo (segmento atendido); 
b) Metas por público alvo (segmento atendido); 
c) Pressupostos teórico-metodológicos; 
d) Eixos temáticos por público alvo (segmento atendido); 
e) Estratégias de atendimento; 
f) Proposta avaliativa por módulo; 
g) Recursos; 
8.1.2.1 As propostas técnicas e de capacitação serão analisadas pela Diretoria Pedagógica - DIPE/SMED, a qual 
emitirá parecer técnico acerca das mesmas, bem como a devida pontuação. 
 
9 ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS 
9.1  Os elementos do Envelope B ficam dispensados de autenticação e deverão ser apresentados em papel 
timbrado, preenchidos por meio mecânico ou informatizado, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas 
e/ou rasuras, contendo: 
 
9.1.1 Carta Proposta, conforme modelo do ANEXO 03, contendo: 
a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, total e global dos serviços, os valores em 
moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não serão admitidas 
propostas alternativas, conforme planilha do setor técnico competente; 
b) Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 dias contados da entrega das mesmas; 
c) Prazo de execução dos serviços; De 12 (doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço e conforme 
conograma de execução das atividades.  
d) Dados para assinatura do contrato; 
e) Composição de preços unitários, para os itens de serviços constantes da planilha orçamentária;  
f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em atenção à Portaria nº 51, de 03 de julho de 2009, da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, conforme modelo do ANEXO 07; 
 
9.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.3 Os preços são fixos e somente reajustáveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e serviços 
necessários à execução do objeto desta licitação. 
 
9.4 No orçamento completo e detalhado entende-se que: 
9.4.1 Nos preços unitários propostos estão inclusos os custos relativos a todos os serviços preliminares, 
complementares, ou provisórios necessários a perfeita execução dos serviços, e todos os custos relativos a mão de 
obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições 
fiscais, taxas, fretes, seguros, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total 
execução dos serviços, objeto licitado. 
 
9.5 Serão considerados como válidos e obrigatórios a execução de todos os serviços listados no cronograma de 
execução/atividades constante do item 7 do ANEXO 1 – PROJETO BÁSICO. 
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9.5.1 A não indicação do conjunto de composição de custos unitários de qualquer insumo ou componente 
necessário para execução dos serviços conforme projetado, significará tacitamente que o seu custo estará diluído 
pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão 
qualquer alteração contratual sob esta alegação. 
 
9.6  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados 
e a margem de lucro pretendida. 
 
9.7 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços e materiais ou de qualquer outra condição que 
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, 
alterações essas que serão analisadas pela COPEL, subsidiada pelo setor técnico. 
 
9.8 Planilha de Composição de Preços Unitários. 
 
9.8.1 Composição dos Preços Unitários para todos os itens de serviços constantes da(s) Planilha(s) Orçamentária(s), 
ordenados na mesma seqüência da referida planilha, visando agilizar o processo de conferência, com especificação 
de todos os insumos (material, mão de obra,  equipamentos e serviços), inclusive com a discriminação expressa da 
mão de obra individualmente empregada, e de todos os encargos sociais que compõem a mão de obra de forma 
detalhada.  
  
9.9 A falta de indicação, na Proposta de Preço, dos prazos de validade da proposta e execução do serviço, implicará 
na aceitação das condições deste Edital. 
 
9.10 A Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não 
considerados nos preços. 
 
9.11 As Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que ofereçam vantagens não previstas 
neste Edital, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes, não serão aceitas. 
 
9.12  DA SELEÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 
 
9.12.1 O julgamento das propostas técnicas e de preços, bem como a classificação final serão realizados em função 
da melhor nota final. 
 
9.12.2 Para efeito de avaliação das propostas serão considerados  os critérios de seleção DEFINIDOS NO ITEM 14 DO 
ANEXO 1 – PROJETO BÁSICO.  
 
9.12.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 45 da Lei 
Federal nº 8666/1993, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
10  CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS 
 
10.1 A Comissão de Licitação, com base na análise e parecer do setor técnico competente, DIPE/SMED, julgará as 
propostas técnicas e de preços e classificará os licitantes pelo tipo de TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios 
definidos NO ITEM 14  E SEUS SUBITENS CONSTANTES NO ANEXO 1 – PROJETO BÁSICO e seus anexos. 
 
10.1.1 O critério de julgamento será o de técnica e preço, após constatado o atendimento a todas as exigências 
editalícias, e devidamente fundamentado no parecer de análise do setor técnico competente. 
 
10.1.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Apresentem 01 (um) ou mais itens sem cotação de preço; 
b) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou 
manifestadamente inexeqüíveis ou que deixe de atender a quaisquer das condições contidas no Edital. 
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c) Contenham vícios insanáveis; 
 
10.2 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, que representem, 
tão somente, meros erros materiais, a Comissão através do apoio técnico, procederá a correção dos cálculos, 
adotando os preços unitários do licitante e os quantitativos da planilha, passando o resultado a ser o novo preço 
global da Proposta de Preços, desde que não resulte em majoração do valor global apresentado em relação ao valor 
estimado. 
 
10.3 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital, sendo verificada a ocorrência de erros 
sanáveis, entendendo-se por sanáveis aqueles erros que não dificultem o julgamento técnico das propostas e que 
não acarretem em prejuízos à execução do objeto, estes poderão ser corrigidos pela COPEL, subsidiada pelo setor 
técnico DIPE/SMED, bem como, ocorrendo discrepância entre os valores unitários constantes da planilha de 
composição de preço unitário e os valores unitários da planilha orçamentária, prevalecerá o valor desta última.      
                       
10.4 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura ou, ainda, 
de pessoa física ou jurídica estranha a ela, para orientar sua decisão, encaminhando para o setor competente os 
documentos relacionados para avaliação técnica. 
 
10.5 Até a assinatura do Contrato a Comissão poderá desclassificar o licitante, motivadamente, sem direito a 
indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou 
administrativa, bem como a apresentação de documentos com informação falsa ou omissa. 
 
11 ENVELOPE C - HABILITAÇÃO 
11.1 Os elementos do envelope C deverão, preferencialmente, apresentar índice relacionando todos os documentos 
e as folhas em que se encontram, conforme relação a seguir: 
 
11.1.1 Habilitação Jurídica 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida 
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou: 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores 
e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial da sede da licitante. Ou: 
 
c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pela Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
 
11.1.2 Regularidade Fiscal 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou da sede da empresa pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União, abrangendo 
as Contribuições Sociais conforme Portaria Conjunta RFB – PGFM de nº 1751/2014; 
 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Públicas Estadual e Municipal da sede do licitante; 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de 
Certificado de Regularidade da Situação/CRF; 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT – 
certidão negativa de débitos trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011). 
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11.1.2.1 Serão aceitas, para efeito de comprovação da regularidade fiscal, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
 
11.1.3 Qualificação Técnica 
 
11.1.3.1  Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que 
comprove(m) em razão de contrato vigente ou já cumprido, que a licitante possui aptidão para desempenho de, no 
mínimo, 30% da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação. 
 
11.1.3.2  Será admitido o somatório de atestados. 
 
11.1.3.3  O(s) atestado(s) / declaração (ões) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado original ou cópia 
reprográfica autenticada ou a partir da autenticação através do original por membro da Comissão, assinados por 
autoridades ou representante de quem o expediu, com a devida identificação. 
 
11.1.3.4 O(s) atestado(s) que não atender(em) a todas as características citadas nas condições acima, não será(ão) 
considerado(s) pela DIPE e Comissão de Licitação. 
 
11.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da 
sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data da apresentação da proposta. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta. No caso de empresas sujeitas a tributação com base no lucro 
real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração 
Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este 
último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. 
 
b.1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento extraídos 
do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial, assinado pelo representante legal da empresa e pelo   
contador, quanto a este último, constando o selo de autenticação (DHP) emitido pelo CRC ou CRP – CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolução CFC 1402/2012).  
 
b.1.1) A comprovação de que trata o item “b”, poderá ser feita através de cópia de referências do Livro Diário, 
inclusive cópias autenticadas das folhas onde contém o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas 
deste Livro, com evidência de registro da Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a 
personalidade jurídica da empresa licitante; 
 
b.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei nº 
6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/2007, cópias da publicação de: 
I - balanço patrimonial; 
II - demonstração do resultado do exercício;  
III - demonstração do fluxo de Caixa – DFC, na forma do art. 1º da Lei nº 11.638/2007; 
IV - demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 
V - notas explicativas do balanço.  
 
b.3) As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante 
apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, quando o balanço de abertura 
não contiver todas as informações necessárias para aferição da situação financeira do licitante; 
 
b.4) As empresas constituídas no ano em curso, poderão substituir o balanço anual por balanço e/ou balancete 
referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, devidamente autenticado pela Junta 
Comercial; 
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b.5) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os 
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
 
c) Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta, patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez) por 
cento do valor da proposta, comprovado através do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social.  
 
11.1.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional 
a) Declaração do licitante, conforme modelo ANEXO 06, de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1998. 
 
11.1.6 Documentação Complementar 
a) Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme Modelo do ANEXO 8; 
b) Declaração de Idoneidade/Fato Impeditivo, conforme modelo do ANEXO 9; 
 
11.2 Os documentos exigidos no Envelope “C” - Habilitação, somente poderão ser apresentados em original, através 
de publicações em órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou pelos membros da comissão em até 24 horas antes da abertura dos envelopes, mediante 
apresentação dos originais. 
 
11.3 Os documentos exigidos para a habilitação, com exceção dos documentos de habilitação jurídica e do balanço 
patrimonial e demonstrativos contábeis, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, 
expedido pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, sendo necessário que os mesmos encontrem-se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
listados no CRC, no prazo de validade, para os dados que cabem, caso contrário, o licitante fica obrigado a 
apresentá-los, sob pena de inabilitação. 
 
11.4 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
a) em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo. 
a.1) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a 
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.  
b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz 
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.  
c) datados dos últimos 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão/empresa competente expedidor(a). 
c.1) Não se enquadram no prazo de que trata a alínea “c”, os documentos que, pela própria natureza, não 
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica. 
 
11.5 A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 
necessário. 
 
11.6  Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela LC nº 147/2014, quando do envio dos documentos de habilitação, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 
(Art. 43, § 1º da LC nº 123/06). 
 
11.7  A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei nº 6.148/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em 
situação de empate o exercício do direito de preferência. 
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12 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
12.1 Instalada a sessão pública na data, horário e local indicados nos campos II e III - Dados do Edital, prevista para o 
recebimento dos envelopes “A”, “B” e “C” dos licitantes credenciados, serão adotados os seguintes procedimentos: 
 
12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados; 
 
12.1.2 Recebimento dos envelopes “A” – PROPOSTAS TÉCNICAS, “B” – PROPOSTAS DE PREÇOS e “C” 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
 
12.1.3 Abertura do(s) Envelope(s) A – Proposta(s) Técnica(s)/Proposta de Capacitação 
 
12.1.3.1 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissão Setorial Permanente de Licitação nas propostas técnicas e de 
formação apresentadas; 
 
12.1.3.2 Franquear para exame dos licitantes as propostas técnicas/proposta de formação; 
 
12.1.3.3 Acolher as observações dos licitantes, as quais serão obrigatoriamente  apresentadas por escrito para 
constarem na ata em elaboração. 
 
12.1.3.4 Suspensão da sessão para posterior análise das propostas técnicas pela Comissão Setorial Permanente de 
Licitação, amparada pelo parecer técnico da DIPE, com divulgação através do Diário Oficial do Município – DOM e 
jornal de grande circulação, do resultado do julgamento das propostas técnicas, com os pontos obtidos, 
concedendo-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis e das contrarrazões em igual prazo, de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
12.1.4 Convocação para a sessão pública de abertura do(s) Envelope(s) “B”  Proposta(s) de Preço(s)  
12.1.4.1 Convocação dos licitantes participantes para a sessão pública de abertura dos Envelopes B – Propostas de 
Preços, através do Diário Oficial do Município – DOM e jornal de grande circulação; 
 
12.1.4.2 Abertura dos Envelopes B – Propostas de Preços dos licitantes classificados nas Propostas Técnica e de 
Formação, e leitura dos dados básicos das mesmas; 
 
12.1.4.2 Rubrica da Comissão nas propostas de preços apresentadas; 
 
12.1.4.3 Franquear para exame dos licitantes as propostas de preços.  
 
12.1.4.4 Acolher as observações dos licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser apresentadas por escrito para 
constarem na ata em elaboração. 
 
12.1.4.5 Na análise e Julgamento das propostas técnica e de preço e demais anexos, caso não seja possível a análise 
desses documentos em sessão, esta será suspensa, para que o setor técnico Diretoria Pedagogica - DIPE, proceda a 
análise destes, com emissão de parecer, de modo que a divulgação do resultado do julgamento das propostas será 
publicado em DOM e jornal de grande circulação, momento em que será cumprido o prazo legal de recurso em cinco 
dias úteis. 
 
12.1.4.6 Havendo interposição de recurso, a COPEL divulgará no DOM e jornal, cumprindo-se o prazo para as 
contrarrazões em cinco dias úteis. 
 
12.1.4.7 Sendo possível a análise das propostas em sessão, e não ocorrendo recurso, serão devolvidos aos licitantes 
desclassificados os envelopes C, fechados, com a respectiva documentação de habilitação. Havendo recurso 
suspender-se-á a sessão e os envelopes só serão entregues após a sua denegação. 
 
12.1.4.8 Expirado o prazo recursal sem manifestação dos licitantes, passa-se à fase de Habilitação. 
 
12.1.5 Abertura dos Envelopes “C” – Documentação de Habilitação 
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12.1.5.1 Convocação dos participantes através do DOM e jornal para a sessão pública de abertura dos Envelopes C – 
Habilitação. 
 
12.1.5.2 Abertura e apreciação da documentação dos 03 (três) primeiros licitantes melhores classificados, nos 
termos do inciso VI do Art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013, com deliberação da comissão e dos técnicos 
competentes quanto à qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, relativa a habilitação dos licitantes; 
 
12.1.5.3 A COPEL, quando necessário, poderá abrir e apreciar os envelopes contendo a documentação para 
habilitação de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados, obedecendo ao que dispõe o inciso VIII 
do art. 63, da Lei Municipal nº 8.421/2013; 
 
12.1.5.4 Franquear para exame dos licitantes a documentação para habilitação; 
 
12.1.5.5 Acolher as observações dos licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser apresentadas por escrito para 
constarem na ata em elaboração; 
 
12.1.5.6 Rubrica dos licitantes e da Comissão na documentação apresentada; 
 
12.1.5.7 Inabilitação dos licitantes cujos Envelopes C não contiverem todos os documentos solicitados, salvo, se for o 
caso, do quanto disposto no item 12.5 deste edital; 
 
12.1.5.8 Na análise e Julgamento da documentação, caso não seja possível a análise desses documentos em sessão 
pública, bem como a decisão de habilitação e declaração do vencedor, não ocorrendo manifestação expressa de 
recurso, a sessão será suspensa para que a COPEL juntamente com o setor técnico da DIPE proceda a análise, com 
emissão de parecer, de modo que a divulgação do resultado do julgamento de habilitação será publicado em Diário 
Oficial do Município – DOM e jornal de grande circulação, momento em que será cumprido o prazo legal de recurso 
em 05 (cinco) dias úteis,  a partir da data posterior a da publicação. 
 
12.1.5.9 Havendo interposição de recurso, a COPEL divulgará no DOM e jornal, cumprindo-se o prazo para as 
contrarrazões em cinco dias úteis, a partir da data posterior a da publicação. 
 
12.1.5.10 Não ocorrendo interposição de recurso, será procedida a comunicação do resultado final da licitação 
adjudicada e homologada pela autoridade superior, publicando-a através do DOM e jornal. 
 
12.2 Não cabe desistênica de Propostas de Preços durante o processo licitatório, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
12.3 O licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa, inclusive 
aquela prevista no inciso I do art. 63 da Lei Municipal 8.421/2013, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
12.4 É facultada a comissão ou autoridade superior em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a criação de exigência não prevista no edital.  
 
12.5 Para os efeitos do dispoto no inciso VI do art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013, - apreciação da documentação 
relativa a habilitação, e na fase de Análise da Proposta de Preços, admitir-se-á o saneamento de falhas, erros 
materiais irrelevantes, desde que, a critério da Comissão de Licitação, que pode solicitar parecer técnico, os 
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de inabilitação do 
licitante e aplicação das sanções previstas em edital (art. 63 § 5º Lei Municipal nº 8.421/2013). 
 
12.6 Ocorrendo desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou propostas, aplicando a regra do §3º do art. 48 da Lei 
nº 8.666/93. 
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12.7 Poderá a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatário por 
despacho motivado, se após a fase de habilitação tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 
  
13 ADJUDICAÇÃO 
13.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) incluído(s) nesta 
licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamação ou indenização, 
podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) para 
obras e serviços, e no caso de reformas de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), 
conforme estabelece o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
14 HOMOLOGAÇÃO 
14.1 A Comissão apresentará a autoridade superior da SMED, todo o processo de licitação, contendo parecer 
conclusivo para fins de homologação. 
 
14.2 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado pelo setor competente da SMED para a assinatura do 
Contrato. 
 
14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração, o licitante vencedor não 
manifestar interesse em atender a convocação, reservar-se-á à Administração o direito de optar pela adjudicação do 
segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas pelo primeiro, ou 
ainda, relançar a licitação, sujeitando-se o licitante faltoso às sanções cabíveis e previstas na legislação aplicável. 
 
15 QUESTIONAMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSO 
15.1 Os questionamentos acerca deste edital, poderão ser feitos à Comissão de Licitação, pessoalmente ou através 
de correio eletrônico, copel@educacaosalvador.net, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão no horário de 
atendimento.  
 
15.2 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias úteis 
da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1° do art. 41 da Lei nº 
8.666/93. 
 
15.2.1 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até o 2º (segundo) dia 
útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2° do art. 41 da Lei nº 
8.666/93; 
 
15.3 O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
15.3.1 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão impugná-los no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis. 
 
15.4 Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsiderações e impugnações interpostos através e-mail. 
 
16 CONTRATAÇÃO 
16.1 Homologada a licitação pelo Secretário, a SMED emitirá a nota de empenho e depois firmará contrato com o 
licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital. 
 
16.2 O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração, contados 
a partir da convocação, para assinar o contrato. 
 
16.3. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
16.3.2. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e desde 
que não constituam o escopo principal do objeto, restrita, contudo, aos serviços de operacionalização das salas das 
oficinas, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
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documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, que 
deverá ser analisada e aprovada pela DIPE/SMED. 
 
16.3.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade fiscal da Adjudicatária estiverem 
com prazos de validade vencidos, a Adjudicatária deverá comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 
 
17 DO REAJUSTE  
17.1 Os preços contratuais, a princípio, são fixos e só reajustáveis na forma da lei. 
 
17.2 Caso a execução do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentação 
da proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilação, será deferido o reajustamento dos preços 
contratuais pela variação do Índice Nacional dos Preços da Construção Civil – INCC, ou, na sua falta, pelo índice 
legalmente previsto à época, devendo obedecer aos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014.  
 
17.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade será contada a partir da data do último reajustamento 
concedido, nos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
17.4 São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração de índice de reajuste, produza efeitos 
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual. 
 
17.5 Os reajustes de preços, para mais ou para menos, são limitados aos valores calculados com base na fórmula 
pré-fixada na Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
17.6 A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA. 
 
17.6.1 Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, 
serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo 
Aditivo. 
 
17.7 A empresa eventualmente contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito ao ajuste dos 
valores, respeitadas as regras e condições estabelecidas na Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014, devendo 
os seus preços serem corrigidos, quando for o caso, no ato da contratação. 
 
17.8 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou prevísiveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá sofrer revisão de preço, 
nos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
18 PRAZO DE EXECUÇÃO 
18.1 Indicado no campo V – Dados do Edital. 
 
18.2 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da Diretoria Pedagógica – DIPE, mantidos todos os direitos, 
obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57 da Lei nº 
8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo. 
 
19 DO DETALHAMENTO/EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
19.1 O DETALHAMENTO E FORMA DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ENCONTRAM-SE DEFINIDOS 
NOS ITENS 6, 7 E 11, DO ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO. 
 
20 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
20.1 AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO ITEM 10 DO ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO. 
 
21 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
21.1 Indicado no campo VI – Dados do Edital. 
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21.1 1 A dotação ocorrerá no exercício de 2020 e correspondente nos exercícios subseqüentes. 
 
22 SANÇÕES 
22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 
22.1.1 presentar documentação falsa; 
22.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
22.1.3 Fizer declaração falsa; 
22.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
22.1.5 Cometer fraude fiscal; 
22.1.6 Ensejar o retardamento da execução do certame; 
22.1.7 Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
22.1.8 Descumprir qualquer dos deveres elencados neste Projeto Básico, no Edital ou no Contrato; 
22.1.9 Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 
22.1.10 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses de 
convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da não celebração do contrato; 
22.1.11 Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto contratado; 
22.1.12 Inexecutar total ou parcialmente o contrato. 

 
22.2 O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, bem como a 
Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
22.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
22.2.2 Multa: 
22.2.2.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu 
início;  
22.2.2.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que exceda o seu prazo de execução; 
22.2.2.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a 
ocorrer em cada uma delas, considerando o prazo de execução estabelecido no contrato, com exclusão da última, 
calculada mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = 
número de dias de atraso na conclusão da etapa; 
22.2.2.4 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 
penalidades não supere o valor total do contrato. 
 
22.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 
 
22.2.4 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 
desta licitação: 
 
22.2.4.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
tributos; 
22.2.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
22.2.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
22.3 A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela SMED 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. 
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22.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
22.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da  
 
22.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
da União e cobrados judicialmente. 
 
22.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
22.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
22.9 As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestão – 
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
 
23 DOS PADRÕES DE ÉTICA QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO, A 
CONTRATAÇÃO E A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
23.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b)  “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de execução do contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não-competitivos; 
d)  “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista nas cláusulas a seguir; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
23.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução de um contrato financiado pelo organismo. 
 
23.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para contratação, devera 
concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas 
por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.  
 
24 DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, no seu todo ou em parte. 
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24.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital. 
 
24.3 Decairá do direito de impugnar perante a Administração as condições deste edital, o licitante que, tendo-os 
aceito sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
24.4 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais 
pertinentes. 
 
24.5 Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela realização da 
licitação, quer direta ou indiretamente. 
 
24.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 
 
24.7 As impugnações, recursos e correspondências referentes a esta licitação deverão ser encaminhadas à Comissão 
Setorial Permanente de Licitação – COPEL, sito à Avenida Anita Garibaldi, nº 2981 – Rio Vermelho, Salvador/BA - CEP 
40.170-130. 
 
24.8 Quaisquer dúvidas e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão de Licitação, pessoalmente, 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão no horário de atendimento. As consultas, resultados da licitação e 
demais informações sobre o Edital serão prestadas pela Comissão de Licitação. 
 
24.9 Todas os anexos deverão ser elaborados em papel timbrado do licitante. 
 
24.10 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultantes deste edital. 
 
25 ANEXOS DO EDITAL 
25.1 Indicados no campo XI – Dados do Edital. 
 
 
Hilaise Santos do Carmo 
Presidente da COPEL  
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 

ANEXO 01 

PROJETO BÁSICO  

1. OBJETIVO  
1.1. O objetivo deste PROJETO BÁSICO é definir o objeto da licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer 
os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a implementação e consolidação da Política de 
Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador.  
 
1.2. Tipo de Licitação: TÉCNICA e PREÇO, considerando que o objeto a ser licitado consiste em prestação de serviços 
predominantemente de natureza intelectual, referendado no Art. 46, da Lei nº 8.666/93. 

2. OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente PROJETO BÁSICO, a contratação de instituição brasileira para prestar serviços a 
Secretaria Municipal da Educação de Salvador- SMED, contemplando ações de Elaboração do Referencial 
Operacional Municipal para Educação Integral; a capacitação para os profissionais que atuam na educação integral 
da RME nas escolas em funcionamento em tempo integral, em jornada ampliada e em contra turno; e formação em 
serviço das equipes técnicas (órgão central e regionais), visando o fortalecimento da Política de Educação Integral da 
Rede Municipal de Ensino de Salvador.  
3. PRAZO 
3.1. O prazo de vigência e execução do contrato, nos termos do presente PROJETO BÁSICO, será de 12 meses, a 
contar da assinatura do Contrato e conforme cronograma de execução das atividades. 
 
4. ÓRGÃOS / ENTIDADE EXECUTORA DO PROJETO/ RESPONSÁVEIS 
4.1. Secretaria Municipal da Educação de Salvador- SMED/Diretoria Pedagógica- DIPE 

5. JUSTIF ICATIVA  
A educação integral vem sendo bastante debatida no âmbito da política educacional brasileira sob diferentes 
perspectivas e por correntes políticas muito distintas. As questões que emergem em torno do tema são muitas e o 
objetivo dessa parte da proposta é nos situarmos em um determinado campo construído historicamente abordando 
nossos princípios, concepções e metodologias.  
 
A organização das redes/sistemas de ensino para o atendimento da demanda escolar na perspectiva da Educação 
Integral ganhou novo espaço na agenda brasileira, no contexto de um projeto democrático de sociedade, a partir da 
década de 90. Os formatos educacionais adotados são provenientes de diferentes demandas impulsionados por 
governos e organizações da sociedade civil, que objetivam propiciar a crianças e adolescentes oportunidades de 
aprendizagem por meio da ampliação do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e à tecnologia como uma 
forma de superação das desigualdades sociais. 
 
Acima de tudo esses projetos pautam-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e 
no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. A Educação como responsabilidade do Estado e da Família visando o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade para todas 
nossas crianças e adolescentes. 
 
De forma associada às determinações legais ressalta-se o PNE, que define as prioridades da educação nacional para 
o próximo decênio. A Educação Integral tem uma meta crescente, devendo atingir 50% das escolas públicas do país 
até o ano de 2020.  
 
A concepção de educação integral que afirmamos concebe a formação da criança e do adolescente na sua 
totalidade, buscando desenvolver as capacidades físicas, intelectuais e morais. Não basta investir apenas no 
desempenho cognitivo e apropriação de noções e conceitos das diversas áreas do conhecimento, mas é preciso 
investir também no desenvolvimento de habilidades para a convivência, a criação, a sociabilidade e a preparação 
para o mundo do trabalho. 
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Nesta perspectiva, a Educação Integral apresenta-se como um mosaico de aprendizagens. Parte do reconhecimento 
da existência de uma cesta de oportunidades presentes na escola, família, comunidade e cidade. Essa cesta ganha 
unidade quando articulada e integrada por uma clara intencionalidade político-pedagógica. 
 
A riqueza da educação integral está, portanto, nas interações entre a escola, família, comunidade e a cidade. Ao lado 
das disciplinas convencionais ofertadas pela escola encontram-se oficinas culturais, esportivas, lúdicas, 
socioeducativas, tecnológicas, entre outras, partilhadas com grupos da própria comunidade, organizações sociais da 
cidade e, sobretudo, espaços ou serviços públicos, como cultura, esporte, assistência social, meio ambiente etc. 
 
É a intencionalidade político-pedagógica que orienta a costura de tempos, espaços e conteúdos; elege as dimensões 
a serem desenvolvidas e os resultados educacionais a serem alcançados; define um currículo aberto ao acolhimento 
dos inúmeros desafios e demandas exigidos por todas as crianças e adolescentes e por cada um deles na sua 
formação para uma vida digna e potente na sociedade. 
 
Assim, pensar a Educação Integral requer uma perspectiva de: busca pela universalização da oferta da ampliação da 
jornada; regulação, gestão e aporte financeiro; controle e participação social na gestão da política; monitoramento 
constante dos processos de gestão da política e da proposta pedagógica. 
 
A partir desses princípios e concepções entendemos a educação integral sob duas perspectivas complementares: a 
educação integral como política pública e a educação integral como proposta pedagógica.  
 
A implementação e consolidação de uma política pública Municipal de educação integral a partir desses princípios, 
pressupõe algumas diretrizes e práticas compatíveis com o que se busca concretizar: atuação intersetorial; foco no 
território; estabelecimento de parcerias; cidade como Espaço Educativo; gestão democrática e compartilhada; 
capacitação e valorização profissional; acompanhamento e avaliação; utilização de espaços e infraestrutura. 
Todos esses temas devem estar no radar dos gestores que visam implementar políticas de educação integral. 
 
Do ponto de vista da proposta pedagógica destacamos os conteúdos educacionais, os espaços de aprendizagem e 
os tempos escolares. A centralidade da proposta de educação integral deve visar a ampliação das oportunidades de 
aprendizagem das crianças e dos adolescentes, promovendo o desenvolvimento em todas as suas dimensões, o bom 
desempenho escolar e o desenvolvimento de valores e atitudes de convívio democrático, como o respeito à 
igualdade e à diversidade e o exercício da liberdade, da solidariedade e da participação na vida pública. Isso significa 
promover aprendizagens para expandir o seu repertório cultural, por meio do acesso e da fruição de bens culturais 
aos quais, de modo geral, não têm acesso e que são importantes para sua formação, permitindo-lhes entender 
e movimentar-se em diferentes contextos sociais. 
 
Em muitas experiências de escolas de educação integral ainda prevalecem as separações entre o que se desenvolve 
em um período em relação ao outro.  Essa cisão entre o que se convencionou chamar de turno e contraturno 
dificulta o desenvolvimento de propostas pedagógicas que ofertem situações significativas de aprendizagem e 
promovam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Romper essa cisão e promover uma articulação 
curricular, na perspectiva de um currículo único e integrado, que envolva atividades artísticas, culturais, esportivas, 
tecnológicas e lúdicas e as disciplinas do núcleo comum, é um dos maiores desafios na implementação de políticas 
de educação integral. 
 
O currículo, entendido como organizador das atividades escolares, materializa-se em diferentes formas de uso dos 
tempos e dos espaços pedagógicos. Na concepção de educação integral que defendemos, a organização das 
atividades deve buscar superar a concepção das oficinas pedagógicas como atividades meramente agregadoras ao 
currículo ou independentes. No contexto dessa concepção, o currículo assume a parte diversificada como integrante 
de si mesmo, superando o paralelismo de turno e contra turno. 
 
Quanto ao Planejamento Estratégico da Gestão Municipal, a SMED/2018 apresenta no Projeto “Dia na Escola” as 
seguintes linhas de ação: ampliar jornada escolar da rede regular de ensino, ofertando 3,5 mil vagas de Tempo 
Integral em escolas com ociosidade;  Ampliar o atendimento das escolas laboratório da rede em 1,7 mil vagas; 
Realizar parcerias com instituições reconhecidas na atuação com educação integral e outras secretarias/órgãos da 
prefeitura para oferta de 800 vagas de educação em tempo integral. 
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Nesta perspectiva, faz-se necessário a contratação de uma instituição especializada com ampla experiência em 
Educação Integral para o desenvolvimento de ações inerentes ao fortalecimento do processo de implementação e 
consolidação da Política de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador, a qual responderá as 
aspirações do Planejamento Estratégico no atendimento ao disposto na Meta 4 - Ampliar em 6 mil vagas próprias de 
Ensino Fundamental em tempo integral, cuja principal linha de ação é Ofertar 4,5 mil vagas de Tempo Integral em 
escolas com ociosidade, cumprindo assim ao previsto no Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024), Meta 6, 
que prevê oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, bem como atendimento 
à Meta 6 do Plano Municipal de Educação (2016-2026), que prevê Educação em tempo integral em no mínimo 70% 
das escolas públicas. 
 
6. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS  
O presente PROJETO BÁSICO fornece informações sobre aspectos técnicos e operacionais que permitirão às 
empresas/instituições participarem do processo de licitação, visando à contratação de prestação de serviços que 
compreendem a execução de um con junto de ações,  abaixo deta lhadas,  para o  forta lecimento 
da Política de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador.  
 
Ação 1:  Elaboração do Referencial Operacional Municipal para Educação Integral 
 

 Realização de diagnóstico com alunos, professores, gestores, coordenadores, equipes técnicas e gerenciais a 
partir de instrumentos utilizando a plataforma moodle ou google forms; 

 Execução de 08 (oito) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão Central e Gerências Regionais) 
para ampliação de repertório sobre Educação Integral com outras aproximações e instrumentalização teórica, 
considerando os documentos existentes na rede e legislação nacional;  

 Realização de Seminário inicial para apresentação do diagnóstico e proposta de trabalho a ser operacionalizada 
envolvendo 150 (cento e  c inquenta)  participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, 
técnicos da GR e SMED), com carga horária de 08 horas;  

 Sistematização dos dados e impressões coletados e elaboração do Referencial Operacional Municipal para 
Educação Integral. 
 
Ação 2: Capacitação de profissionais que atuam com Educação Integral em Tempo Integral:  

 Realização de encontros de capacitação envolvendo 200 educadores, totalizando 40 horas para cada grupo – (I) 
gestores, coordenadores pedagógicos, técnicos da SMED (II) professores pedagogos (III) professores especialistas 
das três áreas Linguagem, Humanas, Ciências e Matemática (IV) professores pedagogos, especialistas e 
coordenadores das ilhas - vinculados às escolas que ofertam educação integral. 

 Realização de 02 (duas) visitas/encontros formativos a 04 escolas municipais que ofertam educação integral em 
diferentes formatos, totalizando 08 (oito) visitas/encontros, os quais deverão ser realizados em uma Escola com 
oferta de Ensino Fundamental- Anos Iniciais; uma Escola com oferta de Ensino Fundamental- Anos Finais; em um dos 
ESCOLABs e uma Escola que oferta jornada ampliada com fins de subsidiar a construção de uma rotina desta oferta, 
compondo o Referencial Operacional para Educação Integral no município de Salvador;  

 
Ação 3: Realização do Seminário final para apresentação dos resultados das ações desenvolvidas e do documento 
atualizado, envolvendo 150 (cento e cinquenta) participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, 
professores, técnicos da GR e SMED), com carga horária de 08 horas. 
 
 6.1.  CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA 
A Instituição contratada deverá em sua proposta dimensionar os recursos humanos que serão envolvidos 
descrevendo: 

 Funções e responsabilidades nas diversas áreas e níveis, o inter-relacionamento funcional de toda a equipe 
prevista, etc; 

 A relação nominal dos responsáveis pelos postos-chave, indicando suas áreas de atuação e anexando seus 
respectivos currículos. Nesses deverão estar explícito se pertencem ou não ao quadro permanente da instituição, 
comprometendo-se a mantê-los durante os trabalhos e, em caso de força maior, substituí-los por profissionais de 
experiência equivalente; 

 A equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades, com no mínimo pós-graduação (especialização) visto 
que a exigência para o acesso dos profissionais de educação da rede municipal de Salvador é a graduação; 
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6.1.1 EQUIPE-CHAVE 
O número estimado para a equipe-chave é de dois profissionais, os quais assumirão a coordenação dos trabalhos, 
sendo um coordenador geral e um subcoordenador. 
COORDENADOR GERAL: Administrará e/ou Coordenará a execução geral das ações, interagindo com os outros 
profissionais da equipe e a equipe técnica responsável pela Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação-
SMED, assegurando que os serviços sejam prestados de acordo com o cronograma estabelecido e com a qualidade 
requisitada; atuar como principal interlocutor entre a empresa/instituição e Secretaria Municipal de Educação-
SMED;  

 SUBCOORDENADOR: Coordenará a execução dos trabalhos, sendo o apoio direto entre os participantes dos 
encontros formativos, os formadores e com a equipe técnica da SMED responsável pelo processo. 
 
6.2. ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
6.2.1. A empresa/instituição contratada ficará responsável pela locação de espaços para os momentos formativos 
e dos seminários, bem como se responsabilizará pelo apoio logístico e equipamentos. 

 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES 
A instituição deverá executar os serviços em consonância com prazos estabelecidos neste PROJETO BÁSICO com 
previsão a ser desenvolvido no período de 12 (doze) meses, conforme cronograma de 2020-2021: 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES  

Itens Descrição das ações/atividades Mês 

01 

Realização de diagnóstico com alunos, professores, gestores, coordenadores, 
equipes técnicas e gerenciais a partir de instrumentos utilizando a plataforma 
moodle ou google forms. 

1 e 2 

02 

Realização de pesquisa bibliográfica; Estudo Teórico/metodológico e dos 
documentos existentes /produzidos pela Rede; Elaboração e aplicação do 
instrumento do diagnóstico; Tabulação e tratamento dos dados informações 
coletadas. 

1 e 2 

03 

Realização de Seminário inicial para apresentação do diagnóstico e proposta de 
trabalho a ser operacionalizada envolvendo 150 (cento e c inquenta)  
participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos 
da GR e SMED), totalizando 08 horas;  

3 

04 

Execução de 08 (oito) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão 
Central e Gerências Regionais) para ampliação de repertório sobre Educação Integral 
com outras aproximações e instrumentalização teórica, considerando os 
documentos existentes na rede. 

2,3,4,5 6,7,8,9 

05 
 
 

Realização de encontros de capacitação envolvendo 200 educadores, totalizando 40 
horas para cada grupo – (I) gestores, coordenadores pedagógicos, (II) professores 
pedagogos, (III) professores especialistas das três áreas: Linguagem, Humanas, Ciências 
e Matemática e (IV) professores pedagogos, especialistas e coordenadores das ilhas - 
vinculados às escolas que ofertam educação integral.  
 

2,3,4,5 6,7,8,9 

06 

Realização de 02 visitas/encontros formativos a 4 Escolas que ofertam educação em 
tempo integral em diferentes formatos– totalizando 8 visitas.  
 

3 e 6 

07 

Realização do Seminário final para apresentação dos resultados das ações 
desenvolvidas e do documento atualizado envolvendo 150 (cento e cinquenta) 
participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos da 
GR e SMED), com carga horária de 08 horas. 

10  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 

20 
 

08 

Sistematização dos dados e impressões coletados e elaboração do Referencial 
Operacional Municipal para Educação Integral 11 e 12 

09 Entrega dos relatórios finais e Documento versão finalizada 12 

 
7.1. O Cronograma de Execução poderá sofrer ajustes de modo a otimizar tempos ou adequação necessária no 
decorrer do processo para atendimento as demandas organizativas da própria Rede. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES  
 
8.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1.1. Entregar na data aprazada, o serviço de acordo com as especificações técnicas constantes no PROJETO BÁSICO 
do Edital. 
8.1.2. Assegurar condições materiais e logísticas (locação de espaços. apoio logístico e equipamentos) para a 
realização do objeto deste PROJETO BÁSICO. 
8.1.3. Responder, por quaisquer danos que venham causar a União, Estado, Município ou a terceiros, em função do 
objeto do PROJETO BÁSICO, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na execução dos 
serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à contratante no prazo de 48 horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da contratante.   
8.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem 
qualquer ônus à contratante. 
8.1.5. Manter durante toda a execução dos serviços as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
8.1.6. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre suas 
atividades e /ou sobre a execução do objeto do presente termo de referencia, bem como observar e respeitar as 
legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do termo de referencia. 
8.1.7. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução dos serviços. 
8.1.8. Manter sobre sua responsabilidade, toda a supervisão, para execução do serviço. 
8.1.9. Acatar as normas e condições do Edital e anexos, ao qual este PROJETO BÁSICO será parte integrante, 
independente de transcrição. 
8.1.10. Comunicar a fiscalização da contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 
execução dos serviços para adoção das medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, 
todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer. 
8.1.11. Providenciar a imediata correção dos problemas apontados pela contratante, relacionados com o objeto 
contratado. 
8.1.12. O contratado será obrigado a corrigir, reparar, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do futuro 
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do futuro contrato. 
8.1.13. Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, objetos que não atendam aos requisitos pré-estabelecidos. 
Assim, as empresas que participarem da licitação deverão estar cientes sobre as especificações de seus objetos. 
8.1.14. A Contratada deverá manter-se à disposição, bem como, prestar esclarecimentos  à SMED/Diretoria 
Pedagógica quantas vezes forem necessárias para apresentação e avaliação de cada etapa do projeto até a validação 
final pela referida Diretoria para entrega do objeto. 
8.1.15. O não atendimento às solicitações dos itens acima implicará na rescisão do contrato pela Contratante. 
8.1.16.A contratada deverá elaborar e encaminhar à contratante mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente,  
relatório de execução de atividades acompanhado das respectivas listas de frequência;  
8.1.17. Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa  SLT I/MPOG nº 2, de 30 
de abril de 2008:  
8.1.17.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e 
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações ou prévia autorização.  
8.1.17.2 Os direitos autorais das produções apresentadas, com suas especificações técnicas, toda documentação 
produzida e congêneres, bem como todos os demais produtos gerados na execução do contrato, são de propriedade 
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
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8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.2.1. Efetuar, no prazo estabelecido neste instrumento, o pagamento dos serviços efetivamente fornecidos. 
8.2.2. Proporcionar a contratada as condições básicas e necessárias para que possa desempenhar o objeto do 
contrato de forma satisfatória. 
8.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da contratada. 
8.2.4. Promover o acompanhamento e fiscalização do serviço, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas identificadas. 
8.2.5. Comunicar prontamente a contratada, qualquer anormalidade no objeto do contrato, caso não estejam de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital e no contrato. 
8.2.6. Dar ciência a contratada de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste Projeto Básico; 
8.2.7 No processo de avaliação, a CONTRATANTE deverá manter uma equipe de técnicos pedagógicos para o 
acompanhamento da execução de todas as ações descritas neste Projeto, assegurando a qualidade dos serviços 
prestados; 
8.2.8. Atestar as notas fiscais/fatura, por servidor/comissão competente, emitidas pela contratada, recusando-se 
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas. 
8.2.09. Emitir ordem de serviço, através do setor competente, para instruir a execução dos trabalhos, bem como o 
seu fornecimento, documentando-o e comprovando-o nesse ato. 
8.2.10. Notificar previamente à contratada, quando da aplicação de penalidades. 
 
9. PRAZOS  

9.1. O prazo para execução e vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da Ordem de Serviço 
Inicial. 
 
9.2. No caso de não cumprimento dos prazos serão aplicadas as penalidades administrativas previstas na Lei 
8.666/93 e Lei Municipal 4.484/92, consoante estabelecidas no Contrato. 
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado no prazo de 28 (vinte e oito dias) com a apresentação da nota fiscal devidamente 
atestada pelos responsáveis pelo recebimento, devendo ser acompanhada da ordem de execução do serviço, na 
forma do cronograma de desembolso proposto. 
 
10.2. Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 04/04/2013, 
o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente 
especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, a 
saber no BANCO BRADESCO S/A. 
10.4  Os serviços prestados deverão estar com qualidade igual à aprovada pela equipe pedagógica/ setor 
responsável. 
 
11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
11.1. A forma de recebimento dos serviços ocorrerá de modo provisório e definitivo, a fim de ser constatada a 
qualidade do serviço executado, que poderá ser realizada nos seguintes termos: 

 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da instituição contratada; 

 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, em até 30 (trinta) dias; 

 O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da instituição contratada 
quanto à qualidade dos serviços, podendo ser recusados quando ficar evidenciado a existência de irregularidades. 
 
11.2. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará servidor ou uma 
comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, assinado pelas partes, que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, no prazo não superior a 90 dias da apresentação do Relatório Final de Atividades. 
11.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, do licitante vencedor, podendo ser 
exigido que os serviços sejam refeitos quando ficar evidenciado a existência de irregularidades. 
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12. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
12.1. As despesas relativas ao objeto desta licitação ocorrerão por conta do Orçamento Municipal /Exercício de 
2020, devidamente ajustada nas respectivas dotações.  
 
12.2.  Nos valores apresentados na Proposta de Preço estão incluídas todas as despesas com encargos diretos e 
indiretos. 
 
12.3. O valor estimado para a contratação é de R$ 466.896,34 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e 
noventa e seis reais e trinta e quatro centavos).  
 
13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
13.1 O pagamento será realizado em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de acordo com as etapas/atividades 
executadas, conforme cronograma de desembolso abaixo: 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

PARCELA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 

1ª 

Realização de diagnóstico com alunos, professores, gestores, coordenadores, 
equipes técnicas e gerenciais a partir de instrumentos utilizando a plataforma 
moodle ou google forms. 

Realização de pesquisa bibliográfica; Estudo Teórico/metodológico e dos 
documentos existentes /produzidos pela Rede; Elaboração e aplicação do 
instrumento do diagnóstico; Tabulação e tratamento dos dados informações 
coletadas. 

Realização de Seminário inicial para apresentação do diagnóstico e proposta de 
trabalho a ser operacionalizada envolvendo 150 (cento  e c inquenta)  
participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos 
da GR e SMED), com carga horaria de 08 horas. 

Execução de 02 (dois) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão 
Central e Gerências Regionais) para ampliação de repertório sobre Educação 
Integral com outras aproximações e instrumentalização teórica, considerando os 
documentos existentes na rede, apresentando ao final a estrutura inicial do 
Referencial Operacional Municipal para Educação Integral. 

 
 

2ª 

Execução de 02 (dois) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão 
Central e Gerências Regionais) para ampliação de repertório sobre Educação 
Integral com outras aproximações e instrumentalização teórica, considerando os 
documentos existentes na rede. 

Realização de encontros de capacitação envolvendo 200 educadores, totalizando 20 
horas para cada grupo – (I) gestores, coordenadores pedagógicos, (II) professores 
pedagogos, (III) professores especialistas das três áreas: Linguagem, Humanas, 
Ciências e Matemática e (IV) professores pedagogos, especialistas e coordenadores 
das ilhas - vinculados às escolas que ofertam educação integral. 

Realização de 01 visita/encontro formativo a 04 Escolas que ofertam educação em 
tempo integral em diferentes formatos– totalizando 04 visitas. 

Apresentação de versão preliminar com base na estrutura validade pela SMED/DIPE.  

 
 
 
 

3ª. 

Execução de 02 (dois) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão 
Central e Gerências Regionais) para ampliação de repertório sobre Educação 
Integral com outras aproximações e instrumentalização teórica, considerando os 
documentos existentes na rede. 

Realização de encontros de capacitação envolvendo 200 educadores, totalizando 20 
horas para cada grupo – (I) gestores, coordenadores pedagógicos, (II) professores 
pedagogos, (III) professores especialistas das três áreas: Linguagem, Humanas, 
Ciências e Matemática e (IV) professores pedagogos, especialistas e coordenadores 
das ilhas - vinculados às escolas que ofertam educação integral. 
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Realização de 01 visita formativa a 04 Escolas que ofertam educação em tempo 
integral em diferentes formatos– totalizando 04 visitas.  

Realização do Seminário final para apresentação dos resultados das ações 
desenvolvidas e do documento atualizado envolvendo 150 (cento e cinquenta) 
participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos 
da GR e SMED), com carga horária de 08 horas. 

Sistematização dos dados e impressões coletados e produção versão preliminar do 
Referencial Operacional Municipal para Educação Integral 

4ª. 

Execução de 02 (dois) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão 
Central e Gerências Regionais) para ampliação de repertório sobre Educação 
Integral com outras aproximações e instrumentalização teórica, considerando os 
documentos existentes na rede. 

Entrega dos relatórios finais e Documento versão finalizada 

 
14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
14.1. CRITÉRIOS PARA A PROPOSTA TÉCNICA – 50 PONTOS 
Será atribuída pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos para a PROPOSTA TÉCNICA, incluindo a formação 
acadêmica e experiência profissional do Coordenador, Subcoordenador e equipe técnica, por meio da relação dos 
trabalhos realizados na temática exigida. 
 
Requisito mínimo: Pós-graduação lato-sensu (Especialização) na área de educação visto que a exigência para o 
acesso dos profissionais de educação da rede municipal de Salvador é a graduação. 
 
14.1.1. FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE DE TRABALHO– 20 PONTOS 
(Permite-se apresentação de até 10 certificados/diploma por item a ser avaliado) 
 

Itens a serem avaliados 
Pontuação para cada 

Diploma e/ou 
certificado 

Pontuação máxima 
admitida 

Pós-graduação em nível de Doutorado na área 
de educação e ensino, relacionado ao objeto. 

 
1,0 

 
10,0 

Pós-graduação em nível de Mestrado na área de 
educação e ensino, relacionado ao objeto. 

 
0,7 

 
7,0 

Pós-graduação em nível de Especialização na 
área de educação e ensino, relacionado ao 
objeto (mínimo de 360 horas). 

 
0,3 

 
3,0 

TOTAL 20 

 
14.1.2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE TRABALHO – 10 PONTOS 
(Permite-se apresentação de até 2 experiências por item a ser avaliado) 
 

Itens a serem avaliados 
Pontuação por 

projeto/atividades 
Pontuação máxima 

admitida 

Experiência profissional em empresas privados 
com estrutura organizacional de médio ou 
grande porte, na área de formação de educação. 

1,0 2,0 

Experiência profissional em Órgãos da 
Administração Pública na área de formação de 
educação, na esfera Estadual. 

2,0 4,0 
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Experiência profissional em Órgãos da 
Administração Pública na área de formação de 
educação na esfera Municipal. 

2,0 4,0 

TOTAL 10 

 
14.1.3. AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROPOSTA– 20 PONTOS 
(Permite-se apresentação de até 2 produções por item a ser avaliado) 

 

Itens a serem avaliados Pontuação por item 
Pontuação máxima 

admitida 

Comprovação de produção de módulo em 
ambientes virtuais de aprendizagem (10.1) 

1,0 2,0 

Comprovação da produção de Plataforma on line 
para curso à distância (item 10.2) 

1,0 2,0 

Comprovação de elaboração de instrumentos de 
avaliação on line (item 10.3) 

1,0 2,0 

Comprovação de realização de oficinas 
pedagógicas com educadores. 

1,0 2,0 

Comprovação de realização de oficinas para pais e 
alunos. 

1,0 2,0 

Experiência na 
realização do objeto 

da parceria a ser 
celebrada. 

Acima de 04 anos 2,0 4,0 

Entre 03 e 04 anos 1,5 3,0 

Entre 02 e 03 anos 1,0 2,0 

Entre 01 e 02 anos 0,5 1,0 

TOTAL 20 

 
14.1.4. COMPROVAÇÃO PARA OS CRITÉRIOS TÉCNICOS  
A comprovação da qualificação técnica da equipe, citada no item 14.1 será obtida: 
 
a) Formação acadêmica e as pós-graduações adquiridas através de curso regular, informado em currículo a ser 
encaminhado, com a comprovação por meio da apresentação de cópia autenticada de diploma emitido por 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC ou cópia simples acompanhada de original para autenticação. 
 
14.1.5. A documentação para ser analisado sob os critérios do item 14.1.2 deverão ser apresentados no próprio 
envelope da proposta técnica. 
 
14.1.6 O não atendimento dos critérios acima implicará na desclassificação do licitante convocado. 
 
14.1.7. A licitante deverá apresentar Proposta de Capacitação, parte integrante da proposta técnica, que deverá ser 
aprovada pela Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Salvador. 
14.1.7.1 A Proposta de Capacitação deverá conter como requisitos: 
a) Objetivos por público alvo (segmento atendido); 
b) Metas por público alvo (segmento atendido); 
c) Pressupostos teórico-metodológicos; 
d) Eixos temáticos por público alvo (segmento atendido); 
e) Estratégias de atendimento; 
f)  Proposta avaliativa por módulo; 
g) Recursos; 
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14.2 CRITÉRIOS PARA A PROPOSTA DE PREÇO – 50 PONTOS 
14.2.1. Os procedimentos a serem seguidos na formulação das propostas de preços constam no edital. 
 
14.2.2. As licitantes deverão apresentar a composição dos preços unitários para todos os itens de serviços, com 
especificação de todos os insumos, encargos, mão-de-obra, dentre outros, junto às suas propostas de preço, sob 
pena de desclassificação. 
 
14.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
14.3.1. Todas as propostas serão analisadas e julgadas em observância ao disposto no art. 46, § 2º. da Lei nº 
8.666/93, com base na documentação apresentada nos envelopes: A – PROPOSTA TÉCNICA e B- PROPOSTA DE 
PREÇOS e de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
14.3.2. O julgamento das propostas e classificação final será realizado em função da melhor nota final. 
 
14.3.3. Para efeito de avaliação das propostas será considerado o seguinte critério de ponderação:  
 
- PROPOSTA TÉCNICA 50%  
- PROPOSTA DE PREÇO 50% 
 
14.3.4. Legendas para aplicação da fórmula: 
 
NC: Nota de Classificação  
IT: Índice Técnico  
IP: Índice de Preço  
MP: Menor Preço Proposto 
PE: Preço da Proposta em Exame  
PT: Pontuação Técnica da Proposta em Exame  
MPT: Maior Pontuação Técnica 
 
14.3.5. A nota de classificação será obtida mediante a aplicação da fórmula abaixo:  
 

NC = (IT x 50 + IP x 50) / 100 
 

14.3.6. Para obter o Índice Técnico (IT), dividir-se-á a pontuação técnica da proposta em exame (PT) pela maior 
pontuação técnica encontrada (MPT) entre as propostas e este quociente será multiplicado por 100. 
 

IT = (PT / MPT) x 100 
 

14.3.7. A Pontuação Técnica (PT) será obtida pelo somatório dos pontos. 
 
14.3.8. O Índice de Preço (IP) será obtido mediante a divisão do menor preço global proposto (MP) pelo da proposta 
em exame (PE). 
 

IP = (MP / PE) x 100 
 
14.3.9. Em caso de EMPATE será realizado sorteio com a presença de todos os licitantes, conforme preceitua a Lei 
8.666/93, art. 45, § 2º. 
 
15. SUBCONTRATAÇÃO 
15.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
15.2. Será permitida a subcontratação parcial para serviços que não constituam o escopo principal do objeto, 
restrita, contudo, aos serviços de locação de espaço, apoio logístico e equipamentos, devendo a(s) empresa(s) 
indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que 
comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.  
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16. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
16.1. Serão exigidos os documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 
regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7

o
 da Constituição Federal, 

previstos nos artigos 27 a 33, da Lei n.º 8.666/93. 
 
17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
17.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que 
comprove(m) em razão de contrato vigente ou já cumprido, que a licitante possui aptidão para desempenho de, no 
mínimo, 30% da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação. 
17.1.1. Será admitido o somatório de atestados. 
 
17.2. O(s) atestado(s) / declaração (ões) deverá (ão) ser apresentado(s) em papel timbrado original ou cópia 
reprográfica autenticada ou a partir da autenticação através do original por membro da Comissão, assinados por 
autoridades ou representante de quem o expediu, com a devida identificação. 
 
18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
18.1. A gestão do Contrato será realizada através da Diretoria Pedagógica da DIPE/SMED, Sra. Edna Rodrigues de 
Souza (Matrícula 3081817), Gerente de Currículo da GERC/DIPE/SMED e a fiscalização e acompanhamento pela Sra. 
Alana Márcia de Oliveira Santos (Matrícula 3061380), Coordenadora de Formação Pedagógica da GERC/DIPE/SMED, 
na forma do art. 67, da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, não implicando corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, conforme o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.  
 
18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos servidores eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
19. SANÇÕES 
19.1 A Empresa/Instituição contratada sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 
suas obrigações, às penalidades previstas na legislação municipal, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem 
prejuízo das demais cominações legais.  
 
20.  DECLARAÇÃO E ASSINATURAS 
20.1. O presente PROJETO BÁSICO foi elaborado pela Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, 
através da cooperação técnica da sua equipe, estando em consonância com as disposições legais e normativas 
aplicáveis e com interesse e conveniência da Administração, afastando-se as características, cláusulas e condições 
que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustre o caráter competitivo da licitação, passando, assim, a integrar 
o processo administrativo formalizado. 
 
Edna Rodrigues   
Gerente de Currículo/DIPE/ SMED 
Matricula 3081817                                                                                                                              
 
Parecer da autoridade competente.  
 
Aprovado às vistas do exposto e de acordo com as disposições legais pertinentes. 
 
Joelice Ramos Braga 
Diretora Pedagógica/SMED 
Matrícula 3030500 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
 

ANEXO 1.1 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PREÇOS MÉDIOS ESTIMADOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES VALOR MÉDIO TOTAL (R$) 

01 

Realização de diagnóstico com alunos, professores, gestores, 
coordenadores, equipes técnicas e gerenciais a partir de 
instrumentos utilizando a plataforma moodle ou google 
forms. 

 
40.316,70 

02 

Realização de pesquisa bibliográfica; Estudo 
Teórico/metodológico e dos documentos existentes 
/produzidos pela Rede; Elaboração e aplicação do 
instrumento do diagnóstico; Tabulação e tratamento dos 
dados informações coletadas. 

 
 

52.784,07 

03 

Realização de Seminário inicial para apresentação do 
diagnóstico e proposta de trabalho a ser operacionalizada 
envolvendo 150 (cento e cinquenta) participantes da RME 
(gestores, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos 
da GR e SMED), totalizando 08 horas; 

 
22.862,39 

04 

Execução de 08 (oito) encontros formativos com a equipe 
técnica da SMED (Órgão Central e Gerências Regionais) para 
ampliação de repertório sobre Educação Integral com outras 
aproximações e instrumentalização teórica, considerando os 
documentos existentes na rede. 

 
 

51.939,49 

05 
 
 

Realização de encontros de capacitação envolvendo 200 
educadores, totalizando 40 horas para cada grupo – (I) 
gestores, coordenadores pedagógicos, (II) professores 
pedagogos, (III) professores especialistas das três áreas: 
Linguagem, Humanas, Ciências e Matemática e (IV) 
professores pedagogos, especialistas e coordenadores das 
ilhas - vinculados às escolas que ofertam educação integral. 

 
 

158.223,06 

06 
Realização de 02 visitas/encontros formativas a 4 Escolas que 
ofertam educação em tempo integral em diferentes 
formatos– totalizando 8 visitas. 

 
33.136,48 

07 

Realização do Seminário final para apresentação dos 
resultados das ações desenvolvidas e do documento 
atualizado envolvendo 150 (cento e cinquenta) participantes 
da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, 
técnicos da GR e SMED), com carga horária de 08 horas. 

 
 

42.334,60 

08 
Sistematização dos dados e impressões coletados e 
elaboração do Referencial Operacional Municipal para 
Educação Integral. 

43.697,11 

09 
Entrega dos relatórios finais e Documento versão finalizada. 
 

21.602,44 

VALOR GLOBAL 466.896,34 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
ANEXO 02 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SMED E A EMPRESA XXXXXX, 
COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 E NO PROCESSO Nº 
2873/2019 

 
O Município do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED, com sede na Avenida Anita 
Garibaldi, nº 2981, Rio Vermelho, Salvador – Bahia, CNPJ Nº 13.927.801/0006-53, doravante denominado 
CONTRATANTE neste ato representada pela Ilma. Sra. RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - SMED, brasileira, (estado civil), residente nesta capital XXXXX, CPF nº 000.000.000-00, RG nº 
000.000-00 SSP/BA, devidamente nomeada pelo Decreto simples de 22/03/2017, publicado no dia 23/03/2017 no 
DOM n° 6806, com delegação de competência Portaria n° 178/2018 publicado no DOM n° 7122 de 25/05/2018, 
fl.09, do outro lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ Nº 
00.000.000/0000-00, Inscrição Estadual Nº 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx  tem, entre si, acordados 
os termos deste contrato, de acordo com o constante no Processo nº 2873/2019, referente TOMADA DE PREÇOS 
Nº 001/2020, em observância à Lei n° 10.520/2002, Lei 8.666/93, usada subsidiariamente, Lei Municipal nº 4.484/92 
e Decreto Municipal nº 10.267/93, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1  Contratação de instituição brasileira para prestar serviços a Secretaria Municipal de Educação - SMED, 
contemplando ações de Elaboração do Referencial Operacional Municipal para Educação Integral; a capacitação 
para os profissionais que atuam na educação integral da RME nas escolas em funcionamento em tempo integral, em 
jornada ampliada e em contra turno; e formação em serviço das equipes técnicas (órgão central e regionais), 
visando o fortalecimento da Politica de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador. 
 
1.2 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.2.1A empresa contratada ficará responsável pela locação de espaços para os momentos formativos e dos 
seminários, bem como se responsabilizará pelo apoio logístico e equipamentos que se fizerem necessários para a 
execução do serviço, nos termos do item 6.2 do Anexo 1 - Projeto Básico do Edital. 
 
1.3 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, conforme 
determina o Art. 65 §§ 1º, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 Fica estipulado em R$ 00000 (XXXXXXXXXXXXXXX) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE. 
 
2.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 28 (vinte e oito) dias, de acordo com os serviços 
efetivamente realizados, com a Nota Fiscal/Fatura atestada pelo setor competente e conforme cronograma de 
desembolso da DIPE/SMED.  
 
2.2.1 Por força do Decreto Municipal nº 23.856 (arts. 1º ao 4º), publicado no DOM nº 5.826 de 04/04/2013, o(s) 
pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente 
especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda – 
SEFAZ, a saber o BANCO BRADESCO S/A, com observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único), a(s) 
qual(ais) deverá(ão) ser indicada(s) na declaração fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no 
art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002. 
 
2.3 O valor mensal não poderá sofrer variação, com base nos serviços realizados e atestados pela DIPE. 
2.4 A empresa contratada deverá comprovar, ao final de cada ação, no ato da apresentação de cada fatura, o 
cumprimento referente àquela atividade, bem como das obrigações abaixo, relativas aos empregados que estejam 
prestando serviços referentes ao objeto deste contrato: 
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a) Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 
b) Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
c) Entrega dos vales-transporte; 
d) Entrega dos vales-refeição; 
e) Pagamento do salário. 
 
2.5 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua 
correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, 
corrigido e atestado. 
 
2.6 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e somente reajustável na forma da lei. 
 
2.6.1 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares, 
complementares, ou provisórios necessários a perfeita execução do objeto, e todos os custos relativos a mão de 
obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transporte, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições 
fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dos serviços. 
 
2.6.2 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado 
após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da 
lei. 
 
2.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não 
tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo. 
 
2.8 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito à compensação financeira 
por atraso de pagamento, conforme determina o art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista 
para o efetivo pagamento até o dia de sua concretização. 
 
2.9 O índice de atualização é o IPCA-e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
 
2.10 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da 
seguinte fórmula: EM = N x VP x I 
 
2.11 Onde:    
 
 EM = Encargos Moratórios 
 N =   Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e o efetivo pagamento e a data do efetivo pagamento; 
 
 VP = Valor da parcela a ser paga em atraso 
 I =    Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 I =    (TX / 100)  
             365  
TX =  Percentual da taxa anual do IPCA. 
 
2.12 O regime de execução dos serviços será através de Empreitada por Preço Global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
3.1 O ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços abrangidos por este 
Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  
4.1 O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, 
expedida pelo setor competente, e de acordo com o cronograma de atividades e de desembolso, constantes do 
Anexo 1 – Projeto Básico do Edital.  
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4.2.1 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, mantidos todos os direitos, 
obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, da Lei Federal 
nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo. 
 
4.3 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, com validade e 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
5.1 Projeto/Atividade: 12.361.0001.104100 – Desenvolvimento de Política de Educação Integral nas Unidades de 
Ensino; 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;  
Fonte de recursos: 0.1.01 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – (Educação); 
                                  0.2.20 – Recursos de Complementação da União – Transferências FUNDEB. 
 
5.1.1 A dotação ocorrerá no exercício de 2020 e correspondente nos exercícios subseqüentes. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES  DA CONTRATADA 
6.1 Entregar na data aprazada, o serviço de acordo com as especificações técnicas constantes no PROJETO BÁSICO 
do Edital. 
 
6.2 Assegurar condições materiais e logísticas (locação de espaços. apoio logístico e equipamentos) para a realização 
do objeto deste PROJETO BÁSICO. 
 
6.3 Responder, por quaisquer danos que venham causar a União, Estado, Município ou a terceiros, em função do 
objeto do PROJETO BÁSICO, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na execução dos 
serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à contratante no prazo de 48 horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da contratante.   
 
6.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem 
qualquer ônus à contratante. 
 
6.5 Manter durante toda a execução dos serviços as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
6.6 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre suas 
atividades e /ou sobre a execução do objeto do presente termo de referencia, bem como observar e respeitar as 
legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do termo de referencia. 
 
6.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução dos serviços. 
 
6.8 Manter sobre sua responsabilidade, toda a supervisão, para execução do serviço. 
 
6.9 Acatar as normas e condições do Edital e anexos, ao qual este PROJETO BÁSICO será parte integrante, 
independente de transcrição. 
 
6.10 Comunicar a fiscalização da contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 
execução dos serviços para adoção das medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, 
todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer. 
 
6.11 Providenciar a imediata correção dos problemas apontados pela contratante, relacionados com o objeto 
contratado. 
 
6.12 O contratado será obrigado a corrigir, reparar, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do futuro 
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do futuro contrato. 
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6.13 Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, objetos que não atendam aos requisitos pré-estabelecidos. Assim, 
as empresas que participarem da licitação deverão estar cientes sobre as especificações de seus objetos. 
 
6.14 A Contratada deverá manter-se à disposição, bem como, prestar esclarecimentos  à SMED/Diretoria Pedagógica 
quantas vezes forem necessárias para apresentação e avaliação de cada etapa do projeto até a validação final pela 
referida Diretoria para entrega do objeto. 
 
6.15 O não atendimento às solicitações dos itens acima implicará na rescisão do contrato pela Contratante. 
 
6.16 A contratada deverá elaborar e encaminhar à contratante mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente,  
relatório de execução de atividades acompanhado das respectivas listas de frequência;  
 
6.17 Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa  SLT I/MPOG nº 2, de 30 
de abril de 2008:  
 
6.17.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e 
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações ou prévia autorização.  
 
6.17.2 Os direitos autorais das produções apresentadas, com suas especificações técnicas, toda documentação 
produzida e congêneres, bem como todos os demais produtos gerados na execução do contrato, são de propriedade 
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93 são obrigações da Contratante: 
 
7.1.1  Efetuar, no prazo estabelecido neste instrumento, o pagamento dos serviços efetivamente fornecidos. 
 
7.1.2  Proporcionar a contratada as condições básicas e necessárias para que possa desempenhar o objeto do 
contrato de forma satisfatória. 
 
7.1.3  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da contratada. 
 
7.1.4  Promover o acompanhamento e fiscalização do serviço, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas identificadas. 
 
7.1.5  Comunicar prontamente a contratada, qualquer anormalidade no objeto do contrato, caso não estejam de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital e no contrato. 
 
7.1.6  Dar ciência a contratada de quaisquer modificações que venham a ocorrer no Projeto Básico; 
 
7.1.7  Manter no processo de avaliação, uma equipe de técnicos pedagógicos para o acompanhamento da execução 
de todas as ações descritas no Projeto Básico, assegurando a qualidade dos serviços prestados; 
 
7.1.8 Atestar as notas fiscais/fatura, por servidor/comissão competente, emitidas pela contratada, recusando-se 
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas. 
 
7.1.9 Emitir ordem de serviço, através do setor competente, para instruir a execução dos trabalhos, bem como o seu 
fornecimento, documentando-o e comprovando-o nesse ato. 
 
7.1.10 Notificar previamente à contratada, quando da aplicação de penalidades. 
 
7.1.11 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
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7.1.12  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; 
 
7.1.13 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 
 
7.1.14 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas pela Contratada, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.1.15 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na 
execução do contrato; 
 
7.1.16  Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com 
as determinações do Contrato, do Edital e seus anexos; 
7.1.17 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total dos 
termos do Contrato junto ao órgão competente; 
 
7.1.18 A SMED não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido 
previamente autorizada; 
 
7.1.19  Permitir livre acesso à Contratada durante a execução dos serviços, quando se fizer necessário. 
 
CLÁUSULA OTAVA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇO 
8.1 Os preços contratuais, a princípio, são fixos e só reajustáveis na forma da lei. 
 
8.2. Caso a execução do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentação da 
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilação, será deferido o reajustamento dos preços contratuais 
pela variação do Índice Nacional dos Preços da Construção Civil – INCC, ou, na sua falta, pelo índice legalmente 
previsto à época, devendo obedecer aos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014.  
 
8.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade será contada a partir da data do último reajustamento 
concedido, nos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
8.4 São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração de índice de reajuste, produza efeitos 
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual. 
 
8.5 Os reajustes de preços, para mais ou para menos, são limitados aos valores calculados com base na fórmula pré-
fixada na Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
8.6 A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA. 
 
8.6.1 Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, 
serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo 
Aditivo. 
 
8.7 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou prevísiveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá sofrer revisão de preço, 
nos termos da Instrução Normativa SEFAZ/CGM nº 34/2014. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
10.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, serviço ou obra objeto 
do Contrato ressalvadas as subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à 
fiscalização para autorização. 
 
10.2 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
10.3 Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não 
constituam o escopo principal do objeto, restrita, contudo, aos serviços de operacionalização das salas das oficinas, 
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessárias, para 
aprovação da DIPE/SMED. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
11.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 
11.1.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer 
da contratação: 
11.1.1 presentar documentação falsa; 
11.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
11.1.3 Fizer declaração falsa; 
11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.5 Cometer fraude fiscal; 
11.1.6 Ensejar o retardamento da execução do certame; 
11.1.7 Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
11.1.8 Descumprir qualquer dos deveres elencados neste Projeto Básico, no Edital ou no Contrato; 
11.1.9 Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 
11.1.10 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses de 
convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da não celebração do contrato; 
11.1.11 Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto contratado; 
11.1.12 Inexecutar total ou parcialmente o contrato. 

 
11.2 O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, bem como a 
Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
11.2.2 Multa: 
11.2.2.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu 
início;  
11.2.2.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que exceda o seu prazo de execução; 
11.2.2.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a 
ocorrer em cada uma delas, considerando o prazo de execução estabelecido no contrato, com exclusão da última, 
calculada mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = 
número de dias de atraso na conclusão da etapa; 
11.2.2.4 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 
penalidades não supere o valor total do contrato. 
 
11.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos. 
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11.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
causados. 
 
11.2.5 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 
desta licitação: 
 
11.2.5.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
tributos; 
11.2.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
11.2.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
11.3 A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela SMED 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. 
 
11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 
na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da  
 
11.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
da União e cobrados judicialmente. 
 
11.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
11.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
11.9 As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestão – 
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1 A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o direito 
de rescisão nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei nº 8.666/93, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito. 
 
12.1.1 A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniência para 
o CONTRATANTE; 
c) judicial, nos temos da legislação. 
 
12.1.2 A rescisão contratual fundada no inciso I, do art.79, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas na 
cláusula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintes conseqüências: 
I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do 
CONTRATANTE; 
II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do 
Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei nº 8.666/93. 
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III – execução da garantia contratual quando for o caso, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das 
multas e indenizações a ele devidos; 
IV – retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 
12.1.3 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da Administração, que 
poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta. 
 
12.2 Determinada a rescisão o CONTRATANTE procederá a vistoria e levantamento dos serviços executados, dos 
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão  de base para o  acerto final de contas, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
13.1 A gestão do Contrato será realizada através da Diretoria Pedagógica da DIPE/SMED, Sra. Edna Rodrigues de 
Souza (Matrícula 3081817), Gerente de Currículo da GERC/DIPE/SMED e a fiscalização e acompanhamento pela Sra. 
Alana Márcia de Oliveira Santos (Matrícula 3061380), Coordenadora de Formação Pedagógica da GERC/DIPE/SMED, 
na forma do art. 67, da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, não implicando corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, conforme o art. 70 da Lei n.º 8.666/93.  
 
13.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos servidores eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
13.4 O nome do fiscal/preposto será designado por Ato Interno emitido pela Diretoria Pedagógica – DIPE/SMED, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, devendo tal ato ser anexado ao processo licitatório, 
com comunicação imediata à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
14.1 Os serviços serão recebidos na forma do Inciso I “a” e “b”do Art. 73 da Lei nº 8.666/93 e na forma a seguir:  
 
14.1.1 A forma de recebimento dos serviços ocorrerá de modo provisório e definitivo, a fim de ser constatada a 
qualidade do serviço executado, que poderá ser realizada nos seguintes termos: 
 
14.1.2 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da instituição contratada; 
 
14.1.3 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, em até 30 (trinta) dias; 
 
14.1.4  Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará servidor ou uma 
comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, assinado pelas partes, que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, no prazo não superior a 90 dias da apresentação do Relatório Final de Atividades. 
 
14.1.5 O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato pelo licitante vencedor, podendo 
ser exigido que os serviços sejam refeitos quando ficar evidenciado a existência de irregularidades. 
 
14.2  Enquanto os serviços não forem recebidos definitivamente, o CONTRATADO não poderá efetuar o pagamento  
a eles correspondentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
15.1 O CONTRATADO deverá executar os serviços em conformidade com o ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO, parte 
integrante do presente instrumento, o qual fornece informações sobre aspectos técnicos e operacionais, visando à a 
prestação dos serviços que compreendem a execução de um conjunto de ações, abaixo detalhadas, para o 
fortalecimento da Política de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador, na forma que segue:  
 
15.1.1 AÇÕES 
 
Ação 1: Elaboração do Referencial Operacional Municipal para Educação Integral 
- Realização de diagnóstico com alunos, professores, gestores, coordenadores, equipes técnicas e gerenciais a partir 
de instrumentos utilizando a plataforma moodle ou google forms; 
- Execução de 08 (oito) encontros formativos com a equipe técnica da SMED (Órgão Central e Gerências Regionais) 
para ampliação de repertório sobre Educação Integral com outras aproximações e instrumentalização teórica, 
considerando os documentos existentes na rede e legislação nacional;  
- Realização de Seminário inicial para apresentação do diagnóstico e proposta de trabalho a ser operacionalizada 
envolvendo 150 (cento e cinquenta) participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, professores, 
técnicos da GR e SMED), com carga horária de 08 horas;  
- Sistematização dos dados e impressões coletados e elaboração do Referencial Operacional Municipal para 
Educação Integral. 
 
Ação 2: Capacitação de profissionais que atuam com Educação Integral em Tempo Integral:  
- Realização de encontros de capacitação envolvendo 200 educadores, totalizando 40 horas para cada grupo – (I) 
gestores, coordenadores pedagógicos, técnicos da SMED (II) professores pedagogos (III) professores especialistas 
das três áreas Linguagem, Humanas, Ciências e Matemática (IV) professores pedagogos, especialistas e 
coordenadores das ilhas - vinculados às escolas que ofertam educação integral. 
- Realização de 02 (duas) visitas/encontros formativos a 04 escolas municipais que ofertam educação integral em 
diferentes formatos, totalizando 08 (oito) visitas/encontros, os quais deverão ser realizados em uma Escola com 
oferta de Ensino Fundamental- Anos Iniciais; uma Escola com oferta de Ensino Fundamental- Anos Finais; em um dos 
ESCOLABs e uma Escola que oferta jornada ampliada com fins de subsidiar a construção de uma rotina desta oferta, 
compondo o Referencial Operacional para Educação Integral no município de Salvador;  
 
Ação 3: Realização do Seminário final para apresentação dos resultados das ações desenvolvidas e do documento 
atualizado, envolvendo 150 (cento e cinquenta) participantes da RME (gestores, coordenadores pedagógicos, 
professores, técnicos da GR e SMED), com carga horária de 08 horas. 
 
15.1.2 Constituição da Equipe Técnica Especializada 
Os recursos humanos envolvidos na forma a seguir: 

 Funções e responsabilidades nas diversas áreas e níveis, o inter-relacionamento funcional de toda a equipe 
prevista, etc; 

 A relação nominal dos responsáveis pelos postos-chave, indicando suas áreas de atuação e anexando seus 
respectivos currículos. Nesses deverão estar explícito se pertencem ou não ao quadro permanente da 
instituição, comprometendo-se a mantê-los durante os trabalhos e, em caso de força maior, substituí-los por 
profissionais de experiência equivalente; 

 A equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades, com no mínimo pós-graduação (stricto-sensu), visto 
que a exigência para o acesso dos profissionais de educação da rede municipal de Salvador é a graduação; 

 
EQUIPE-CHAVE 
O número estimado para a equipe-chave é de dois profissionais, os quais assumirão a coordenação dos trabalhos, 
sendo um coordenador geral e um subcoordenador. 

 COORDENADOR GERAL: Administrará e/ou Coordenará a execução geral das ações, interagindo com os outros 
profissionais da equipe e a equipe técnica responsável pela Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação-
SMED, assegurando que os serviços sejam prestados de acordo com o cronograma estabelecido e com a qualidade 
requisitada; atuar como principal interlocutor entre a empresa/instituição e Secretaria Municipal de Educação-
SMED;  

 SUBCOORDENADOR: Coordenará a execução dos trabalhos, sendo o apoio direto entre os participantes dos 
encontros formativos, os formadores e com a equipe técnica da SMED responsável pelo processo. 
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15.1.3 ESPAÇO PARA CAPACITAÇÃO 
A CONTRATADA ficará responsável pela locação de espaços para os momentos formativos e dos seminários, bem 
como se responsabilizará pelo apoio logístico e equipamentos. 
 
15.1.4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
A Contratada deverá executar os serviços em consonância com os prazos estabelecidos no Cronograma de Execução 
de Atividades elaborado pela DIPE/SMED constante do Projeto Básico, podendo o mesmo sofrer ajustes de modo a 
otimizar tempo ou adequação necessária no decorrer do processo para atendimento às demandas organizativas da 
própria rede da SMED. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ANTICORRUPÇÃO 
16.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto 
contratual. 

 
16.1.1 Para os efeitos desta cláusula:  
a) “práticas de corrupção”

1
 oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor 

com  a intenção de influenciar de modo indevido ação de outra parte; 
b) “prática fraudulenta”

2
 significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, 

consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro ou 
outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação; 

c) “prática colusiva”
3
 significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, 

inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;  
d) “prática coercitiva”

4
 significa prejudicar ou causar  danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada 

ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte; 
e) “prática obstrutiva” é (i)deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer 

declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco sobre 
alegações de uma prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 
parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para 
a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza, ou, (ii) atos que objetivem impedir 
materialmente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos a seguir. 

 
16.2 Rejeitará uma proposta de adjudicação se concluir que o licitante indicado se envolveu, de forma direta ou 
por meio de um agente, em prática corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao 
contrato em questão; 

 
16.3 Declarará viciado o processo de licitação e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a 
qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos 
recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas 
durante o processo de licitação ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado 
medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, 
inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas 
práticas; 
 
16.4 Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com seus procedimentos de 
sanções aplicáveis, incluindo declará-la inelegível publicamente, indefinidamente ou por prazo determinado, para (i) 
a outorga de um contrato financiado pelo Banco e (ii) ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou 
prestador de serviço designado

5
 de uma empresa elegível a quem se está outorgando um contrato financiado pelo 

Banco. 

                                                                 
1

  "Terceiros" refere-se a um  agente público que atua em um processo de licitações ou na execução do contrato. Neste contexto, "agente público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de  outras organizações que 
examinam ou tomam decisões sobre licitações. 
2

 "Parte" refere-se a um agente público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de licitações ou a execução do contrato; e o "ato ou omissão" objetiva influenciar o processo de licitação ou a execução do 
contrato. 
3

 “Partes” refere-se aos participantes do processo de licitação (incluindo os agentes públicos) que tentam estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos. 
4

  Uma "parte" refere-se a um participante no processo de licitação ou da execução do contrato. 
5

 Um subcontratado designado, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviços (nomes diferentes podem ser usados dependendo do edital da licitação) é que qualquer um que tenha sido: (i) incluído pelo licitante em 
sua pré-qualificação ou proposta ele porque traz experiência específica  e know-how que são considerados na avaliação da pré-qualificação do licitante ou da sua proposta; ou (ii) indicado pelo mutuário. 
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16.5 Se algum funcionário do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas durante a licitação ou durante a execução do contrato esses profissionais devem ser 
retirados da equipe imediatamente. 

 
16.6 O Contratado deverá permitir, e fará seus Subcontratados e Subconsultores permitirem, que o Banco e/ou 
pessoas designadas pelo Banco possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos à execução do 
Contrato e a apresentação da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco, 
se o Banco assim solicitar.  
 
16.7 O Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atenção a cláusula sobre [Práticas 
Corruptas ou Fraudulentas], que prevê, nomeadamente, que os atos destinados a impedir materialmente o exercício 
de inspeção do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub-cláusula constituem uma prática proibida 
e sujeita a rescisão do contrato (bem como a uma determinação de inelegibilidade, de acordo com as Diretrizes de 
Aquisições do Banco). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO 
17.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do Edital da TOMADA DE PREÇOS de nº 001/2020 e seus Anexos, 
e à Proposta e anexos apresentados pela empresa ora CONTRATADA quando de sua participação na referida 
licitação, podendo a CONTRATANTE recusar-se a aceitar os serviços prestados, uma vez constatada a 
desconformidade com as condições ora firmadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 Em caso de divergências entre as Especificações, prevalecerão sempre as determinações da FISCALIZAÇÃO, 
desde que seja feita por escrito, ou seja, Ordem de Serviço. 
 
18.2  Toda e qualquer modificação introduzida nas especificações, inclusive acréscimos, só serão admitidos com 
prévia autorização do CONTRATANTE.  
 
18.3 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 
 
18.4 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
19.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor. 
 

Salvador, 00 de XXXXXX de 2020. 
 
 

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SMED 

 
 

REPRESENTANTE 
EMPRESA 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
ANEXO 03 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE 
PREÇOS Nº 
001/2020 

PROCESSO Nº 
2873/2019 

OBJETO:  
 

DATA DE ABERTURA:  

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

ENDEREÇO 

RG ORGÃO EXPEDIDOR CPF 

 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANT. UNID.  VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

      

      

      

VALORGLOBAL (R$)  

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: (XXXXXXXX) 

 

Declaramos que, nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços 
preliminares, complementares, ou provisórios necessários a perfeita execução dos serviços, e todos os custos 
relativos a mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transporte, encargos sociais e 
trabalhistas, as contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a 
total execução dos serviços. 

Salvador _____de __________________ de  20XX. 
 

_________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
 

ANEXO 04 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

........................................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do 
CPF nº ........................................... DECLARA, para fins de habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(        ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; 
 
(       ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20XX. 
 
 

_________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

 
 
OBS: 1) assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser 
beneficiada nesta licitação pela Lei Complementar nº 123/2006, inobstante o setor contábil certificará a condição 
através da análise do balanço. 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
ANEXO 05 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar 
todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar 
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame etc).  
 
 

Salvador _____de __________________ de  20XX. 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
 
 

ANEXO 06 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 

 
 
A XXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins desta TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, 
DECLARA, sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 

 
Salvador _____de __________________ de  20XX. 

 
 

_________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
ANEXO 07 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituído de 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 6.2 do 
Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SMED, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SMED quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SMED antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer integrante da SMED antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20XX. 
 
 
 

_________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
 
 

ANEXO 08 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 

 
A empresa ____________________________________________________________________________________ 
CNPJ nº ______________________________________com sede em 
________________________________________ 
________________________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, declara expressamente que tem 
pleno conhecimento dos requisitos de habilitação exigidos no Edital, e que os cumpre plenamente, estando ciente 
da responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20XX. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

 

45 
 

 

Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS  

Número 
001/2020 

 
 
 

ANEXO 09 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
Declaro(amos), sob as penas da lei, para a TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, que a empresa ...................................., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........................................., sediada à ............................., não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem 
como não está suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira da empresa.  
 
 
 
 

 
Salvador _____de __________________ de  20XX. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
 


