Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
I.

REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL E 10.520/02 E 8.666/93

II.

ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

III.
MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2021

IV.

V.

VI.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR LOTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
519/2021 DE 17 DE MARÇO DE 2021
FORMA DE EXECUÇÃO
MENSAL

VII.
OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado de treinamentos e realização de
cursos profissionalizantes desenvolvido para famílias nazarenas, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, e
acompanhadas pela PAIF através do CRAS, residentes na sede e área rural do município,
visando a inclusão produtiva destas famílias com ações e oficinas de geração de renda e
inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré, conforme especificações e
quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93.
VIII LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO
DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 09 de agosto de 2021
HORA: 09:00 hs.
LOCAL: Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia
http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial/
IX DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE
63001/ 63002

ATIVIDADE
2048/2112/2111

X PRAZO DE ENTREGA
48 HS APÓS SOLICITAÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA Fonte
00
3.3.90.39.00
29
XI PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO NECESSÁRIO
R$ 10.000,00

XII LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
Pregoeira responsável: Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
ATO DE NOMEAÇÃO: Decreto nº 075 de 26 de janeiro de 2021, publicado em 26-01-2021
Endereço Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nazaré, situada Praça Alexandre
Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia FONES.: (75) 3636-2113
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – nº. 004/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE ESTADO DA BAHIA, através do Decreto nº 075 de
26 de janeiro de 2021, publicado em 26-01-2021, considerando o que consta dos autos do
Processo Administrativo de interesse do Município, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço
global, de acordo com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pela assessoria
jurídica. Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de
Habilitação” no dia 09/08/2021 às 09:00h. No caso de impedimento da realização do
Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao
fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório.
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Nazaré, sito à Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré Bahia
XII - DA REGÊNCIA LEGAL.
12.1 Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 5.450/2005.
XIII - DO OBJETO DE LICITAÇÃO
13.1. O presente Pregão tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviço
qualificado de treinamentos e realização de cursos profissionalizantes desenvolvido para
famílias nazarenas, em situação de vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família, e acompanhadas pela PAIF através do CRAS, residentes na sede e
área rural do município, visando a inclusão produtiva destas famílias com ações e oficinas de
geração de renda e inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré,
conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei
Federal nº. 8666/93.
13.2. As despesas resultantes desta licitação correrão através das rubricas orçamentárias:
UNIDADE
63001/63002

ATIVIDADE
2048/2112/2111

ELEMENTO DE DESPESA Fonte
3.3.90.39.00
00/29

XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste
edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as
declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
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14.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar
desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por
membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
14.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
14.5. Não poderão participar da presente licitação:
14.5.1. pessoas físicas;
14.5.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;
14.5.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
14.5.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
14.5.5. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
14.5.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou
que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações
assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
14.5.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
14.5.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
14.6. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis
da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados.
14.6.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior
com base em imperfeições, omissões ou falhas.
14.6.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos
deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura no horário de funcionamento
normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via
fax ou por meio eletrônico.
14.7. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
XV - CREDENCIAMENTO
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15.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante devidamente munido de documento hábil, que o credencie a participar desta
sessão pública.
15.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente
estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim,
para todos os efeitos, pelo representado.
15.2.1. Caso a procuração não seja pública será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
15.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a
cópia do Contrato Social ou equivalente da empresa.
15.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para
autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
15.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais
empresas.
15.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não
inabilitará o licitante, mas o impedirá de propor lances verbais.
15.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua
proposta escrita.
15.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no
Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua
Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
15.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO
licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes
Edital, conforme Anexo V (Modelo de Declaração de Atendimento às Condições
Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal
10.520/02. O licitante credenciado deste Edital poderá elaborar a referida declaração
início da sessão antes da sua solicitação.

do
do
de
n°
no

15.9. O licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedido de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas, conforme modelo do Anexo VII.
15.10. O licitante deverá apresentar declaração de anuência aos termos do edital, conforme
modelo no anexo X.
15.11. A não apresentação da declaração prevista no item anterior implicará na
desclassificação imediata do licitante.
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15.12. As empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
que porventura tiverem alguma restrição na regularidade fiscal, deverão registrar esta
situação no campo próprio da Declaração.
15.13. Para assegurar o direito previsto nos artigos 42 e 45 da Lei Complementar nº 123/06,
as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão comprovar o seu enquadramento
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de
2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida
somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de
comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
15.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em
participar da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade
que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive pelo correio.
15.15. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos
envelopes não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo
de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos. Visando ampliar as disputas
na fase de lances, no caso da documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quaisquer dos envelopes (A ou B), o respectivo envelope será entregue ao representante da
licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que
citado documento se encontra no recinto.
15.16. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de
retardatários, salvo na condição de ouvintes.
15.17. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
XVI - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
16.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como
Proposta de Preços, indicando nome, razão, modalidade, número.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
Pregão: 004/2021
Objeto:. Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado de treinamentos e
realização de cursos profissionalizantes desenvolvido para famílias nazarenas, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, e
acompanhadas pela PAIF através do CRAS, residentes na sede e área rural do município,
visando a inclusão produtiva destas famílias com ações e oficinas de geração de renda e
inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré, conforme especificações e
quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
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16.2. Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada.
16.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital;
b) apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com o mercado.
16.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada, descrita no anexo I deste
edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais.
16.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento, não devendo por isso, computar qualquer custo
financeiro para o período de processamento das faturas.
16.6. A proposta deverá apresentar o preço por item expressos em R$ (reais), com apenas
duas casas decimais. Os preços serão para entrega neste Município e deverão incluir todas e
quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
16.7. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou
à totalidade da remuneração.
16.8. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
16.10. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade
das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.
16.11. A responsabilidade quanto ao serviço ofertado é exclusivamente do licitante, que
deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena
de, em caso negativo, sofrer as sanções previstas no edital.
16.12. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na
retromencionada declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no
item 26 deste edital.
16.13. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a emissão do atestado de
serviço pela Secretaria.
16.14. O preço será fixo e irreajustável, durante o período de execução do contrato, tendo em
vista a compra ser parcial.
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XVII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
17.1. O critério de julgamento será o DE MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
17.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.3. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
17.4. As propostas não deverão apresentar prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias,
não sendo possível alterar o conteúdo da proposta por qualquer motivo.
17.4. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
17.5. A pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor
preço, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições,
serão selecionadas as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que
sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de
lances verbais.
17.6. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes empatadas,
esta terá a preferência de contratação, de acordo com o § 2°, do Art. 44, da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.
17.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço, nos termos do § 2°, do Art. 44 e art. 45, ambos da Lei
Complementar 123/06.
17.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
17.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
17.10. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo a pregoeira negociar, visando obter preço melhor.
17.11. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira poderá
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a
03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
17.12. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
XVIII - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
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18.1. Após a classificação das propostas, a Pregoeira fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em
ordem decrescente.
18.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
18.3. Na fase de lances, o degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes, de R$ 100,00
(cem reais), podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
18.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
18.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
18.6. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido.
18.7. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, a Pregoeira, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, a
Pregoeira procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.
18.8. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, a
Pregoeira poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital.
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18.9. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
18.10. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a pregoeira
convocará todos os licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis), apresentarem novas
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
18.11. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93. (No caso de empate entre duas ou
mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º desta Lei, a classificação se
fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo).
18.12. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
18.13. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências.
18.14. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
18.15. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis
XIX – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
Pregão: 004/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado de treinamentos e
realização de cursos profissionalizantes desenvolvido para famílias nazarenas, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, e
acompanhadas pela PAIF através do CRAS, residentes na sede e área rural do município,
visando a inclusão produtiva destas famílias com ações e oficinas de geração de renda e
inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré, conforme especificações e
quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
19.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B a seguinte documentação adiante
especificada, que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para ser autenticada pela Pregoeira e/ou sua equipe de apoio.
19.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
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c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se
houver, devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Documentos pessoais (RG e CPF) do(s) sócio(s) da empresa;
19.1.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
19.1.2.1
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
19.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e
compatível com o objeto contratual;
19.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria
da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não
inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões)
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou
Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo
47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra
equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante
ambas sanada com a apresentação da “CERTIDÃO CONJUNTA”
19.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos
inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de
negativa(s), na forma da lei;
19.1.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de
Fazenda, comprovando a inexistência de débitos.
19.1.2.6 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
19.1.2.7 – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho. (conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art.
642-A §2º da CLT.
19.1.3. Orientações Gerais – Documentos

10

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

a) - Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o
mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser
expedidos para a matriz;
b) No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração
proceder à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos
emitentes.
c) Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente
deverá estar formalmente credenciado.
19.1.3.1 A Qualificação Econômica Financeira
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada mediante a

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da
empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do
Instituto Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas das
páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração de
Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento, comprobatório do
registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de
publicação em jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e
Encerramento.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo
cartório distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data designada
no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas;
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade,
atestando a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
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cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de
qualificação econômico-financeira.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser extraída
do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e assinado
por profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa.
19.1.4 Qualificação Técnica
A Qualificação
documentos:

Técnica

será

comprovada

através

da

apresentação

dos

seguintes

19.1.4.1 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do Licitante, indicando execução
que permitam avaliar o desempenho do participante,
Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do licitante
ou pelo próprio, assim como não serão aceitos aqueles emitidos por empresas dos quais
participem.
19.1.4.2. Em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do
disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for
o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do Anexo III deste Edital.
19.2 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
19.2.1. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa conforme modelo.
19.3 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
XX – DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS
20.1.1. Os serviços deverão atender com satisfação para execução e qualidade.
XXI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1. Declarado o vencedor, em sessão pública, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, através do registro da síntese
das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a
decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor pela Pregoeira.
21.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
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apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no
primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo do recorrente.
21.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão
ou entidade promotora da licitação, será realizado pela Pregoeira no prazo de até 03 (três)
dias úteis.
21.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
21.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.
22.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, por lote, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação do Prefeito
Municipal.
22.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão
direito à contratação.
XXIII - CONTRATAÇÃO
23.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento
equivalente, se for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante o seu transcurso, por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
23.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da
Lei federal nº 8.666/93).
23.3. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que
contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 02 (dois) 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.
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23.4. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da
Lei federal nº 10.520/02, 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.
23.5. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
23.6. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas
as condições de habilitação.
23.7. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
23.8. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
23.9. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei federal nº 8.666/93.
23.10. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
23.11. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
XXIV – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente no Banco indicado na
Proposta do licitante ou através de cheque nominal ao licitante no Departamento de
Tesouraria desta Prefeitura, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/
Fatura desde que devidamente atestada pelo setor competente, a execução contratual, desde
que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
24.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
24.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
24.4 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
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24.5. O pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necessárias à completa
execução do serviço, tais como, salários, obrigações sociais, fiscais e tributárias, transporte, e
demais encargos decorrentes da execução do contrato.
24.6. As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
UNIDADE
63001/
63002

ATIVIDADE
2048/2112/2111

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE
00/29

3.3.90.39.00

XXV. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
25.1. Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei
federal nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da
data de verificação do adimplemento de cada parcela.
25.2. As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
25.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
25.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
XXVI. SANÇÕES E PENALIDADES
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuízo das sanções administrativas
previstas na Lei n° 9.784/99:
26.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao Município.
26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou
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ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parcela fixa inicial;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.

26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.
26.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
261.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
26.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
XXVII. RESCISÃO
27.1. A rescisão poderá ser:
27.1.2. Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão
imediata, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os
motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores
alterações, sem prejuízo de outras sanções previstas nesta mesma lei;
27.1.3. Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, acarretando as consequências
previstas em lei, sem prejuízo das sanções cabíveis retromencionadas.
27.1.4. Judicial, nos termos da Legislação;
27.1.5. Amigável, por acordo entre as partes e desde que haja conveniência para esta
Prefeitura;

16

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

27.2. Poderá ainda a Prefeitura Municipal de Nazaré a seu critério exclusivo e a qualquer
tempo rescindir o contrato mediante prévio aviso à empresa contratada, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que a
contratada não tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até
a data da rescisão.
27.3. Da rescisão do CONTRATO pelo não cumprimento de CLÁUSULAS contratuais,
especificações, projetos ou prazos caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação do ato.
27.4. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93 ou da
legislação específica, não cabe a empresa contratada direito a qualquer indenização.
XXVIII. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
28.1. A Prefeitura se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
28.2. Qualquer descumprimento à legislação pertinente ao objeto do certame, sobretudo,
a descrita no item 13.1, deste edital, autorizam a Administração à proceder à
revogação/anulação.
28.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova
exclusivamente ao licitante/contratado.
XXIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
29.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitanazareba@gmail.com
29.2. A Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a
impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
29.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitanazareba@gmail.com
29.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no
Diário
Oficial
do
Município,
no
endereço
eletrônico
http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial/
para
conhecimento
das
licitantes interessadas e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do
certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XXX. DISPOSIÇÕES GERAIS
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30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
30.2. É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação
da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante
ato motivado da pregoeira.
30.3. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
30.4. A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
30.5. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
31.6. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão
dirimidas no Foro de Justiça da Comarca da Jurisdição do Município de NAZARÉ - Bahia,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
31.7. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela pregoeira e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:30 às
13:00 horas, na sala da COPEL , sito a Praça Alexandre Bittencourt nº - Centro, CEP:
44.000- 000 NAZARÉ – Bahia.
31.8. Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação em
vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
31.9. Substituirá o instrumento contratual, na forma da lei n. 4.320/64, a Nota de
Empenho, que vinculará o Contratado a todas às disposições contidas neste edital e, em
caso de inadimplemento, sujeitará as sanções previstas no item 26.
31.10. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das
partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior
pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
31.11. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de
greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a
vigência expirou-se após deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido,
juntamente com a comprovação de que órgão expedidor encontra-se em paralisação através
de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor
31.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos requeridos neste Edital e seus anexos.
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31.13. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:


Anexo I – Especificação do Objeto e Modelo de Proposta de Preços



Anexo II – Modelo de Credencial - Procuração para a Prática de Atos
Concernentes ao Certame



Anexo III – Modelo de Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor



Anexo IV - Minuta do Contrato



Anexo

V

-

Modelo

de

Declaração

de

Tratamento

Diferenciado

e

Pleno

Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação


Anexo VI – Modelo Declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.



Anexo VII - Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e contratar



Anexo VIII - Modelo Dados para Assinatura do Contrato



Anexo IX - Dados Bancários



Anexo X - Declaração de anuência aos termos do edital

Nazaré - Ba, 27 de julho de 2021

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Pregoeira.
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PREGÃO PRESENCIAL – 004/2021
ANEXO I
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 004/2021, estamos
apresentando proposta para Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado de
treinamentos e realização de cursos profissionalizantes desenvolvido para famílias nazarenas,
em situação de vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família,
e acompanhadas pela PAIF através do CRAS, residentes na sede e área rural do município,
visando a inclusão produtiva destas famílias com ações e oficinas de geração de renda e
inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré, conforme especificações e
quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93, Declarando
expressamente, que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor
unitário e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e
seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos frete, seguro,
embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre
nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e
obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;
- observaremos o prazo de entrega conforme edital, a contar da data de recebimento do
pedido dos serviços.
Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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PLANILHA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
A firma licitante deverá entregar a proposta no envelope “A” sem emendas ou rasura,
apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa, contendo,
obrigatoriamente os itens abaixo relacionados:
a) Carimbo ou impresso identificador do CNPJ da firma proponente;
b) Descrição do objeto com suas características básicas, modelo e marca;
c) Valor unitário e total do objeto;
d) Prazo de entrega, do todo ou parte;
e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da assinatura do contrato. Na ausência deste subentende-se a
aceitação do prazo mencionado.
Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o
serviço objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas,
tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes,
estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto
licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei nº 8.666/93, e às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 004/2021.
LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Contratação de empresa para prestação de serviço qualificado
de treinamentos e realização de cursos profissionalizantes
desenvolvido para famílias nazarenas, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família, e acompanhadas pela PAIF através
do CRAS, residentes na sede e área rural do município,
visando a inclusão produtiva destas famílias com ações e
oficinas de geração de renda e inserção no mercado de
trabalho informal do município de Nazaré, conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital
de licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal
nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93

TOTAL

VALOR TOTAL

R$ xxxx

R$ xxxx

VALOR TOTAL R$ xxxx
VALOR POR EXTENSO (xxxxx centavos)
OBS: APÓS CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA QUE OFERECEU O MENOR PREÇO, A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FARÁ UMA AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER
REFERENTE AO SERVIÇOS QUE SERÃO OFERTADOS.
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. O objeto desta licitação consiste na contratação de empresa para prestação de serviço
qualificado de treinamentos e realização de cursos profissionalizantes como ação do
PROGRAMA MUNICIPAL ACREDITAR, desenvolvido para famílias nazarenas, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, residentes na
sede e área rural do município, visando a inclusão produtiva destas famílias com ações de
geração de renda e inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré,
conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei
Federal nº. 8666/93.
2 - NECESSIDADE:
O Programa Municipal ACREDITAR consiste em ações de cidadania que proporcione a
inclusão produtiva das famílias nazarenas, em situação de vulnerabilidade social e
econômica, residentes na sede e área rural do município, construindo um perfil inovador,
autêntico e de autonomia financeira. Neste sentido, a Prefeitura Municipal através da
Secretaria de Desenvolvimento Social, colabora com a inclusão produtiva destas famílias e
visa contribuir na ampliação das ações de geração de renda.
Este programa destaca-se no foco do fortalecimento e incentivo à autonomia econômica e ao
empreendedorismo das famílias que é o ponto central para atender os objetivos da questão de
inclusão no mercado de trabalho, evidenciando principalmente as mulheres em situação de
desemprego e baixo poder aquisitivo que sofrem com a falta de apoio para o escoamento das
produções artesanais, entre outras, disponíveis para a comercialização. Esta situação requer
a atenção para a questão da autossustentação dessas mulheres no próprio espaço de
desenvolvimento sustentável com inclusão social e qualidade de vida com o desenvolvimento
do Projeto MULHER FORTE.
Deste modo, o projeto supracitado permeia o fortalecimento das forças produtivas, formais e
informais, identificadas e priorizadas pelos programas de Políticas Públicas para as famílias,
em especial para MULHERES e com vistas aos Empreendimentos Municipais e Regionais.
Portanto, torna-se necessária a realização de treinamentos e realização de cursos
profissionalizantes como ação do PROGRAMA MUNICIPAL ACREDITAR, desenvolvido para
famílias nazarenas, em situação de vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família, residentes na sede e área rural do município, visando a inclusão
produtiva destas famílias com ações de geração de renda e inserção no mercado de trabalho
informal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do
município de Nazaré.
3 - JUSTIFICATIVA:
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Nazaré executa o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) através de uma gestão descentralizada políticaadministrativa com autonomia municipal na formulação, execução, financiamento e controle,
em conjunto com os conselhos municipais, dos serviços socioassistenciais ofertados e
consolidados pela Políticas Públicas Municipal da Assistência Social tendo como parâmetro
fundamental a legalidade da Constituição Federal de 1988 e na LOAS – Lei Orgânica da
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Assistência Social, onde a assistência social é descrita como Política de Seguridade Social não
contributiva, direito do cidadão e dever do Estado.
Com a promulgação da lei n º 12.435 do SUAS, ficou definido que a Proteção Social Básica
além da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferta-se o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a fim de complementar o
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco
social.
Neste contexto a SEMDS – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está
organizada da seguinte forma: Programas, Projetos e Serviços da Proteção Social Básica
e Especial e Benefícios Socioassistenciais.
Em relação aos Serviços da Proteção Social Básica que tem como objetivo a prevenção de
situações de risco social e violação de direitos humanos, assistindo os cidadãos Cairuenses
por meio do desenvolvimento de potencialidades humanas, acesso aos serviços públicos no
reconhecimento dos direitos sociais e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
através do desenvolvimento do PAIF – Programa Integral à Família executado nos CRAS –
Centros de Referência da Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos Familiares e Comunitários.
Em relação aos Serviços da Proteção Social Especial, a SEMDS deverá ter a capacidade de
atendimento integral, através da Política de Assistência Social, às questões de
vulnerabilidades que se apresentam, por este motivo, quando as famílias e indivíduos já
encontram-se em situações que são traduzidas como violação de direitos, risco social e
pessoal com perda de vínculos afetivos, devem ser atendidas pela Proteção Social Especial, no
CREAS; significa dizer que são situações que extrapolam a função da Proteção Social Básica.
Há de se considerar que cada situação tem um nível de agravamento, cabendo atendimentos
mais específicos; portanto a Proteção Social Especial está organizada em Média Complexidade
e Alta Complexidade. As ofertas de cada nível de proteção se organizam em Nazaré da
seguinte forma:
Média Complexidade




Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) –
baseado no apoio, acompanhamento e orientação a famílias e indivíduos que se
encontram em situação de ameaça ou violação de direitos, este serviço busca a
promoção e restauração de seus direitos, além de fortalecer ou restabelecer os
vínculos familiares e comunitários, prevenindo a reincidência de violações.
Serviço Especializado em Abordagem Social – este serviço baseia-se na busca ativa e
abordagem, em várias áreas dos territórios, objetivando identificar situações
violadoras de direitos, como o trabalho infantil, abuso e exploração sexual de crianças
e adolescentes, situação de rua, entre outras.

ALTA COMPLEXIDADE
Nesta modalidade de proteção deve ser garantido o atendimento de forma integral, devido ao
fato de que as famílias ou indivíduos que são público alvo deste serviço, em sua maioria,
necessitam de segurança de acolhida, afastamento temporário do grupo familiar ou
afastamento da sua comunidade de origem.
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Atende pessoas (sejam crianças, adolescentes ou adultos) em situação de ameaça ou sem
referência social e que demandam por alimentação, moradia segura e condições dignas para
higiene.
Quantos ao Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a SEMDS pactuou com
o Governo do Estado através do Termo de aceite, a implantação e manutenção do Abrigo
Institucional Regional para atendimento de Crianças e Adolescentes, vítimas de violações de
direitos, que foi inaugurado em 2020 para executar este serviço de acolhimento á nível
regional em Nazaré.
Neste panorama, o PBF é um programa federal de transferência de renda instituído pela Lei
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Foi regulamentado pelo Decreto nº 5.809 de 2004. A
consolidação do Programa Bolsa Família dependeu, sobretudo, da construção do Cadastro
Único para Programas Sociais – que exigiu, ao longo de anos, um árduo trabalho,
principalmente das administrações municipais, em um período inicial de montagem do Suas.
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Programa Bolsa
Família possui três eixos principais: a transferência de renda promove alivio imediato a
pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de
educação, saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o
desenvolvimento das famílias de modo que os beneficiários consigam superar a situação
de vulnerabilidade social.
Assim, o aprimoramento dos mecanismos de repasse e a ampliação do financiamento federal
tem possibilitado a expansão do Suas no país e além da rede socioassistencial, com a
instituição do índice de gestão descentralizada do PBF (IGD-BF) e do índice de gestão
descentralizada do Suas – (IGD-Suas), o MDS passou a destinar recursos para aprimorar a
gestão descentralizada, aspecto fundamental para o fortalecimento tanto do sistema do SUAS
quanto do PBF.
Portanto, os recursos do IGDBF podem ser utilizados para apoio à gestão do Bolsa Família e
para o desenvolvimento de atividades com as famílias beneficiárias. Dentre elas:
•
•
•
•

Gestão de condicionalidades;
Gestão de benefícios;
Acompanhamento das famílias beneficiárias, especialmente as mais vulneráveis;
Cadastramento de novas famílias, atualização e revisão de dados;

• Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único;
• Implementação de programas complementares nas áreas de alfabetização e educação
de jovens e adultos, capacitação profissional, geração de trabalho e renda,
desenvolvimento territorial, entre outras;
• Fortalecimento do controle social do Programa Bolsa Família no município.
Portanto, o Programa Municipal ACREDITAR será executado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, destaca-se no foco do fortalecimento e incentivo
à autonomia econômica e ao empreendedorismo das famílias que é o ponto central para
atender os objetivos da questão de inclusão no mercado de trabalho, inclusive para atender
ao eixo - e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das
famílias de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade
social, referente ao Programa Federal do Bolsa Família.
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Ressalto que as mulheres em situação de desemprego e baixo poder aquisitivo sofrem com a
falta de apoio para o escoamento das produções artesanais, entre outras, disponíveis para a
comercialização. Esta situação requer a atenção para a questão da autosustentação dessas
mulheres no próprio espaço de desenvolvimento sustentável com inclusão social e qualidade
de vida, sendo o público priorizado pelo Projeto MULHER FORTE, projeto este que faz parte
do Programa Acreditar, porém desenvolve ações de geração de renda para Mulheres que
sustentam suas famílias e são acompanhadas pelo CRAS.
Neste direcionamento temos como meta prioritária, a proposta de ampliação dos programas
de incentivo à inserção da mulher nas políticas de direitos sociais e em seu espaço de
independência, fundamentando, principalmente, com a autonomia econômica diante do
quadro de vulnerabilidade financeira e social, da violência doméstica, intrafamiliar e outras
formas de violência, situando-as nos sistemas produtivos, com a viabilização de ações em
diferentes municípios, através de programas de empreendedorismo, microcrédito,
associativismo, e economia solidária.
Os cursos profissionalizantes é para atender 320 (trezentos e vinte) famílias, em especial 100
mulheres, no período de 12 meses, que estão em busca de oportunidades de trabalho, e
precisam de órgãos de incentivo.
Ademais, o município de Nazaré é um município com que abrange área urbana e zona rural
composta por vários vilarejos, muitos com difícil acesso. É uma cidade rica em natureza,
porém composta de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social reconhecidas pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza do Município de
Nazaré, de acordo aos seus padrões de vida, que variam em aspectos sociais, culturais e
econômicos.
Destaque-se ainda o atual cenário em que o mundo se encontra, tendo sido publicada a
Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID – 19).
Para tanto, é necessário treinamentos e realização de cursos profissionalizantes como
ação do PROGRAMA MUNICIPAL ACREDITAR, desenvolvido para famílias nazarenas, em
situação de vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa
Família, residentes na sede e área rural do município, visando a inclusão produtiva
destas famílias com ações de geração de renda e inserção no mercado de trabalho
informal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à
Pobreza do município de Nazaré.
4 – OBJETIVOS:
Realizar cursos profissionalizantes para famílias, em especial mulheres, em situação de
vulnerabilidade financeira, visando à autonomia socioeconômica, com igualdade no mundo
do trabalho, para promover oportunidades concretas de inserção das trabalhadores no
emprego, contribuindo para o incremento de geração de trabalho, emprego e renda na
perspectiva da cidadania, enfocando a inter-relação entre a empregabilidade, a ocupação
profissional, educação, e o empreendedorismo.
ESPECÍFICOS
 Disponibilizar e realizar cursos profissionalizantes para famílias em vulnerabilidade
social e, em especial às mulheres, em processo de inclusão produtiva;
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 Estruturar os cursos profissionalizantes com a inclusão de noções sobre os direitos da
mulher e empreendedorismo;
 Desenvolver habilidades e potencialidades profissionais, visando a inserção no
mercado de trabalho informal;
 Fomentar a produção e comercialização derivados das práticas profissionais dos
cursos profissionalizantes;

5 - BASE LEGAL
A Constituição Federal de 1988 reconhece as políticas sociais como políticas públicas,
demarcando uma mudança de paradigma em relação ao padrão histórico, sendo fundamental
destacar a ampliação dos direitos sociais e o reconhecimento da assistência social como
política pública de seguridade social, dever do Estado e direito do cidadão que dela
necessitar.
A assistência social encontra-se delineada no art. 203 da Constituição Federal como àquela
proteção devida a quem dela necessitar, independentemente de contribuição seguridade
social
Em 1993 com a edição da Lei nº 8.742, 7 de Dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica de
Assistência Social -LOAS, organizou-se a assistência social por meio de um sistema
descentralizado e participativo o qual é integrado pelos entes federativos, conselhos de
assistência social e as entidades e organizações de assistência social.
Importante destacar que em 2011, com a edição da Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que
promoveu alterações substanciais a LOAS, o sistema descentralizado e participativo que
organiza a assistência social passa a ser denominado SUAS.
A LOAS prevê a repartição de competência entre os entes conforme prevê os arts. 12 13,14 e
15 para a consecução dos objetivos da assistência social e, ainda, nos arts. 5º, 6º, 8º, 10, 11,
16 e 30, estabelece normas essenciais a implementação do SUAS e a oferta de serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social.
Especificamente o art. 11 da LOAS estabelece que as ações socioassistenciais nas três esferas
de governo realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e execução de programas em suas respectivas esferas.
Desse modo, cabe a cada ente organizar a assistência social por meio do sistema
descentralizado e participativo denominado SUAS, de acordo com sua competência, em
consonância com Constituição Federal e os normas gerais exaradas pela União, de forma a
otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação dos serviços,
benefícios, programas e projetos da assistência social com melhor qualidade à população.
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Programa Bolsa
Família possui três eixos principais: a transferência de renda promove alivio imediato a
pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de
educação, saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o
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desenvolvimento das famílias de modo que os beneficiários consigam superar a situação
de vulnerabilidade social.
Assim, o aprimoramento dos mecanismos de repasse e a ampliação do financiamento federal
tem possibilitado a expansão do Suas no país e além da rede socioassistencial, com a
instituição do índice de gestão descentralizada do PBF (IGD-BF) e do índice de gestão
descentralizada do Suas – (IGD-Suas), o MDS passou a destinar recursos para aprimorar a
gestão descentralizada, aspecto fundamental para o fortalecimento tanto do sistema do SUAS
quanto do PBF.
Portanto, os recursos do IGDBF podem ser utilizados para apoio à gestão do Bolsa Família e
para o desenvolvimento de atividades com as famílias beneficiárias. Dentre elas:
• Gestão de condicionalidades;
• Gestão de benefícios;
• Acompanhamento das famílias beneficiárias, especialmente as mais vulneráveis;
• Cadastramento de novas famílias, atualização e revisão de dados;
• Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único;
• Implementação de programas complementares nas áreas de alfabetização e educação
de jovens e adultos, capacitação profissional, geração de trabalho e renda,
desenvolvimento territorial, entre outras;
• Fortalecimento do controle social do Programa Bolsa
6 - PÚBLICO ALVO
O objeto deste Termo de Referência têm por público 320(trezentos e vinte) famílias a serem
beneciadadas com 8 cursos profissionalizantes no município de Nazaré descrito abaixo:
7 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

CURSOS PROFISSIONALIZANTES
01

Curso de Garçom

02

Curso de Barman

03

Curso de Almoxarifado

04

Curso de Camareira

05

Curso de Gesseiro

06

Curso de Cuidadores de Idosos

07

Curso de Operador de Caixa

08

Curso de Manicure
( colação de unha de tips e unha
de gel)

QUANTIDADE DE
TURMA
02 turmas com
alunos
02 turmas com
alunos
02 turmas com
alunos
02 turmas com
alunos
02 turmas com
alunos
02 turmas com
alunos
02 turmas com
alunos

20
20
20
20
20
20
20

02 turmas com 20
alunos

TOTAL DE
ALUNOS

CARGA
|HARÁRIA

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

40 alunos

24 horas

8 - CONDIÇÕES GERAIS:

27

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

a) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Nazaré- Bahia, por intermédio do seu
Departamento Jurídico;
b) As ações desenvolvidas no âmbito do futuro contrato deverão estar em conformidade com
normas estabelecidas pelos programas básicos do Município de Nazaré - Bahia, e os
documentos orientadores elaborados pelo mesmo precisam está em consonância com a
legislação especifica.
c) No ato da emissão da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS” a Secretaria ou Unidade
responsável pela demanda deverá atestar a compatibilidade do serviço solicitado com o
serviço prestado.
d)O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração
Carla Domini Peixoto Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Outorgante
Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.)
Outorgado
O representante devidamente qualificado
Serviço
Representar a outorgante na licitação, Pregão Presencial nº. 004/2021 Poderes
Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de
documentos de habilitação e de propostas, formular lances verbais, assinar as respectivas
atas, prestar esclarecimentos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, renunciar a direito de recurso, renunciar a recurso interposto e assinar todos os
atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente
mandato.
___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Obs: se por instrumento particular, a procuração deverá ser elaborada em papel timbrado ou
com identificação da licitante e assinada por representantes legais ou pessoas devidamente
autorizadas, devendo ainda ser reconhecida a firma; será necessário comprovar os poderes do
outorgante para fazer a delegação acima.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com
sede à _______________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.
Sra)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do
CPF no ........................., Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto
previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):
(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IV
O MUNICIPIO DE NAZARÉ pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ Nº 13.797.188/000192 Praça Alexandre Bittencout nº 07 - Centro, CEP:
44.000- 000 Nazaré - Bahia, representada através da Sra.
Eunice Soares Barreto Peixoto, doravante denominado
CONTRATANTE, do outro lado, a _______________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o no __.___.___/0001-__, estabelecida à Rua
____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no
Município de _________, através de seu Sócio-Gerente,
_________________, portador de cédula de identidade n o
______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__,
denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA; firmam o presente Contrato de xxxxx,
decorrente da homologação da licitação na modalidade de
Pregão Presencial n.º 004/2021, pela Prefeita Municipal
em ____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às
seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço
qualificado de treinamentos e realização de cursos profissionalizantes como ação do
PROGRAMA MUNICIPAL ACREDITAR, desenvolvido para famílias nazarenas, em situação de
vulnerabilidade social e econômica, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, residentes na
sede e área rural do município, visando a inclusão produtiva destas famílias com ações de
geração de renda e inserção no mercado de trabalho informal do município de Nazaré,
conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei
Federal nº. 8666/93, descritos no Edital do Pregão Presencial n.º 004/2021, cujos
quantitativos, preços final unitários e total constam na Proposta Contratada, as quais ficam
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.
§1º. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na
forma dos §1o do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da Contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da Contratada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO
Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição, como se partes dele
fizessem:
a) Pregão Presencial 004/2021 COPEL e seus ANEXOS;
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b) Proposta da CONTRATADA;
c) Toda a correspondência trocada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA
CLÁUSULA - TERCEIRA – PRAZO
3.1 – O prazo para execução dos serviços será do ato da assinatura deste contrato ate 12
meses.
3.2 – A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade
dos serviços, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores.
3.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviços executado em desacordo
com o Contrato;
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 – Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), resultante das quantidades constantes da Planilha
Orçamentária e da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 004/2021,
amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas para a execução dos serviços.

4.2 – O pagamento equivale à execução dos serviços, especificados no processo licitatório, de

acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Presencial
nº. 004/2021.

4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.

4.4. – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).

4.5. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente certidão negativa
atualizada de débitos conforme 4.4 e tenha recolhido o valor de multa eventualmente
aplicada.
Não será aceita Nota Fiscal antecipada à execução dos serviços, objeto dessa licitação,
como forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.

4.6.

4.7. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.7.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.

4.7.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da
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situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

4.7.3. Caso a CONTRATADA não apresente a certidão exigida no item 4.4., ou seja,
verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será suspenso.
CLÁUSULA QUINTA – ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 – As despesas decorrentes da execução dos serviços com base no Edital do Pregão
Presencial Nº. 004/2021 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas
no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UNIDADE
63001
63002

ATIVIDADE
2048/2112/2111

ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.39.00

Fonte
00
29

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em

conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas

expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que
prejudique a execução do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE, julgar

necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura

venha a sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação;
6.1.7 – A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE por meio de seus prepostos.
6.1.8 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
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6.1.9 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços,

objeto deste Contrato.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras

decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos
6.2.2 – A fiscalização da entrega será por prepostos da CONTRATANTE.
6.2.3 – Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não

sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 – Considerando que os pagamentos serão efetuados após a execução dos serviços, não
há nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulado multa de 30% (trinta por
cento) em desfavor da CONTRATADA, se porventura violar qualquer clausula deste contrato,
inclusive, no caso de vicio na qualidade do serviço prestado..
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES
8.1 – Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência
na prática do ato.
8.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
8.3 – A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.4 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia

do contratado faltoso.
8.5 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a

contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
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8.6 – Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
8.7 – As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
9.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de

interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
– O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
9.1.1

9.1.2 – A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da execução dos serviços licitados, nos prazos e condições estipulados;
9.1.3 – O atraso injustificado no início da execução dos serviços;
9.1.4 – A paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
9.1.5 – A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 – O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização

da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
9.1.7 – O cometimento reiterado de faltas na execução dos itens licitados, anotadas na

forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
9.1.8 – A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;

9.1.8.1 – No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da execução dos serviços sem prejuízo à
Administração;
9.1.9 – A dissolução da CONTRATADA;

– A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
9.1.10

9.1.11 – Ocorrendo a rescisão nos termos do item 9.1 acima citado, acarretará para a

CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93,
sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
9.2.1 – A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.2.2 – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima

enumerados nos itens de 9.1.1 a 9.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de
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21/06/93;
9.2.2.1 – Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência

para a CONTRATANTE
9.2.2.2 – A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.3 – Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:

a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
9.2.3 – Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLAUSULA DECIMA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
10.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n.
004/2021 e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicação previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos
legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS:

13.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
– Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e
a Proposta de Preços da CONTRATADA;
– Não Será permitidos a CONTRATADA, sub empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- rogar
este Contrato;
Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
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As partes elegem o Foro da Comarca de Nazaré, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,
das testemunhas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
NAZARÉ - Ba,

de XX de 2021.

..................................................................
(Contratante a Prefeitura)
......................................................................
(Representante da Empresa Contratada)
TESTEMUNHAS:
________________________________
________________________________
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,
e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar
nº. 123/06, declaramos:
(

) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a
teor do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2
(dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a
não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 81 .
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel
timbrado da empresa
_______ _____de __________________ de 2021

ANEXO VI
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA O
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos:
(

) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que termos

conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.
(

) para os fins do inciso II do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que temos instalações,

aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da
licitação.

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VII
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle
do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

_______ _____de __________________ de 2021
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

ANEXO VIII
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
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ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.

_______________________________________
Assinatura e Carimbo
OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.

ANEXO IX
DADOS BANCARIOS
FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:
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FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL

____________________, 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 os devidos fins, que tem conhecimento e aceita
os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir integramente as e exigências
nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de
todos os documentos e informações prestadas pela empresa, prepostos ou procuradores, bem
como pela correção e suficiência da proposta apresentada.

42

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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