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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 242/2021 

 

PROCESSO N.º 041009/2021 
 
 

Razão Social:  

CNPJ N.º  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

 
 
Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br, nesta 

data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 
 
Local:__________________, ____, de __________________ de 2021.  
 
 
_____________________________________ 
Assinatura 
 

 

 
Senhor Licitante,  
 
Visando a comunicação futura entre o Município de Franca e sua empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Assessoria em Procedimentos 

Licitatórios por meio do E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, 

quando do envio, na barra “assunto” o número do pregão eletrônico em testilha.  
 
A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do 
número do pregão em disputa exime a Assessoria em Procedimentos Licitatórios da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais.  
 
 
Franca-SP, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Marcia de Carvalho Gatti 

Secretária Municipal de Educação 

Autoridade competente 
 
 
 
 

http://www.franca.sp.gov.br/
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE 

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA EJA (EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 

ANEXO II — TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. – PARTICIPAÇÃO 

AMPLA 

 

1 PREÂMBULO 

PERÍODO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Das 10h00 do dia 06/12/2021 até às 09h00 do dia 29/12/2021. 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/12/2021 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h00 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/12/2021 

HORÁRIO DA DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 09h30. 

MODO DE DISPUTA: ABERTO – (Art. 32 do Decreto 10.024) 

TEMPO MÍNIMO DE DISPUTA: 10 minutos. 

A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, conforme 

item 5.8 do edital. 

Os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no sistema eletrônico, 

juntamente com a Proposta, em campo próprio, preferencialmente, de forma 

ordenada, sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar sua 

análise. 

Cabe ao licitante que deseja participar de licitação na modalidade 
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eletrônica a responsabilidade de que os arquivos eletrônicos enviados 

estejam aptos a sua finalidade. 

O envio de arquivos eletrônicos de dados corrompidos, perda de conexão 

da internet, são ônus de responsabilidade única do próprio licitante. O 

licitante deve tomar todas as precauções e os cuidados necessários para 

verificar se os arquivos enviados à Administração se encontram em 

perfeitas condições e sem falhas, sob pena de inabilitação. 

Em havendo grande quantidade de lotes/itens a serem gerenciados na fase de 

lances, o pregoeiro dará início à etapa competitiva no dia e horário dispostos 

acima, iniciando pelo lote/item 01 até o lote/item 10, que é o limite máximo de 

itens permitido o gerenciamento concomitante pelo sistema por vez. Os 

demais lotes/itens, ficarão na “Sala de Disputa” no modo “Aguardando Disputa” 

e, à medida que for se encerrando a etapa competitiva dos primeiros 

lotes/itens, o pregoeiro iniciará a disputa dos demais, de forma sucessiva e 

respeitando a ordem numérica. 

LOCAL: Endereço eletrônico - www.licitacoes-e.com.br   

 

* REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será 

considerado o horário de Brasília - DF. 

 

1.1  A Prefeitura Municipal de Franca, torna público para conhecimento dos 

interessados, que se acha aberta nesta unidade licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 242/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO 

LOTE, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA EJA (EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 

ANEXO II — TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. – PARTICIPAÇÃO 

AMPLA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL1, que será 

                                                           
1 No caso em testilha o Poder Público optou pela execução indireta dos serviços. Tendo sido escolhido a execução 

indireta a Administração fez a opção pelo regime de execução por preço global, considerando que esse regime é 

indicado quando os quantitativos dos serviços a serem executados puderem ser definidos com precisão. Frisa-
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regida pela seguinte legislação, em cumprimento ao estatuído no Art. 191 da 

Lei Federal 14.1333/2021: 

Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 3.555 de 08 de 
agosto de 2000 

Aprova o Regulamento para a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns. 

Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 
2006 e alterações 
impostas pela Lei 
Complementar nº 147 de 
07 de agosto de 2014  

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei 
no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; 
e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 
1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

Lei Federal nº 8.666 e 
suas alterações. 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências. 

Decreto Federal nº 
10.024/19 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços comuns, incluídos os 
serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre 
o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da 
administração pública federal. 

 

1.2  As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este 

Edital e seus anexos, que dele fazem parte integrante.  

1.3  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza 

                                                                                                                                                                            
se que o artigo 47 da Lei 8.666/1993 exige que, nas contratações por preço global, a Administração deve disponibilizar, 
junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas 
propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto licitado. É exatamente o caso aqui discutido. O 
termo de referência contempla suficientemente os elementos e informações necessários para que os licitantes possam 
elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto licitado. Portanto, aludido regime está 
intrínseco no edital e comum nas licitações do tipo realizados por outros entes públicos e, assim sendo, não pairando 
duvidas e/ou qualquer comprometimento a presente participação no certame e/ou futura formalização de contrato 
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recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições 

adequadas de segurança em toda etapa do certame. 

1.4  A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no 

sítio do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente 

em www.licitacoes-e.com.br. 

1.5  A sessão pública de processamento da licitação será conduzida por 

pregoeiro, com suporte da Equipe de Apoio, membros da Comissão 

Permanente de Licitações designados, como consta nos autos do processo em 

epígrafe, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor 

da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 

1.6  O certame será realizado através da utilização do Portal Eletrônico do 

Banco do Brasil S.A. em sua página respectiva a processos licitatórios 

(www.licitacoes-e.com.br), conforme convênio de cooperação técnica 

celebrado entre o BB e o MUNICÍPIO DE FRANCA. 

1.7 Integram o presente edital: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA CONCISO ............................................................................................................................................................... 31 

ANEXO II - DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES – TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO ..................................................................... 30 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO ................................................................................................................................................................................. 36 

ANEXO IV – MODELO: DECLARAÇÃO - ART. 7º CF ........................................................................................................................................................ 46 

ANEXO V – MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP ................................................................................................................................................................ 47 

ANEXO VI – MODELO: DECLAR. INEXIST. DE FATO IMPEDITIVO/INIDONEIDADE .................................................................................................... 48 

ANEXO VII – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS ............................................................................................................................................................ 49 

ANEXO VIII – MODELO: ESTIMATIVA DE PREÇOS ......................................................................................................................................................... 50 

ANEXO IX – MODELO: MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 8.15.3 DO EDITAL ........................................................................................................ 51 

 

2 OBJETO 

2.1  A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA PARA PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA 

EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), conforme especificações 

constantes no Anexo II — Termo de Referência deste edital. – PARTICIPAÇÃO 

AMPLA. 

http://www.bb.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2.2  Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas na plataforma do Banco do Brasil e as especificações constantes 

deste Edital, prevalecerão às últimas.  

 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1  Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados em 

contratar com a Administração Estadual que estejam credenciados previamente 

perante o provedor do sistema eletrônico, o Banco do Brasil S.A., que atuem 

em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de 

senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os 

seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a 

inscrição no referido credenciamento. 

3.2 Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de 

pessoas físicas ou jurídicas:  

3.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;  

3.2.2 Impedidas   e   suspensas   de   licitar   e/ou   contratar com   órgãos   da 

Administração do Estado de São Paulo nos termos do inciso III do artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e 

da Súmula n° 51 deste Tribunal de Contas;  

3.2.3 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  

3.2.4Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor 

do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do 

artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

4 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E PARTICIPAÇÃO 

4.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 

deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema 

eletrônico, o Banco do Brasil S.A., para a geração de chave de identificação e 

de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa física 
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credenciada que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e 

intransferível, devendo ser mantida sob sigilo. 

4.2 O aplicativo “Licitações-e” pode ser acessado através dos endereços 

eletrônicos www.bb.com.br, opção Governo, diretamente em www.governo-

e.com.br, ou www.licitacoes-e.com.br . 

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por 

seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 

Franca responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

4.4 Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma 

reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 

os demais atos e operações no sistema. 

4.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa 

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.6 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão 

ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

4.9 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será 

http://www.bb.com.br/
http://www.governo-e.com.br/
http://www.governo-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

4.10 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

4.11 Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo 

próprio do Sistema que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. Caso venha a 

ser declarada vencedora, ao ser intimada a apresentar proposta assinada e 

documentos de habilitação, dentre estes deverá conter a declaração constante 

no Anexo V. 

4.12 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

4.13 PROPOSTAS QUE CONTIVEREM QUALQUER TIPO DE 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SERÃO AUTOMATICAMENTE 

DESCLASSIFICADAS ANTES DA ABERTURA DOS LANCES. 

4.14 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.15 A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca 

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

4.16 Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as 

condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos neste Edital. 
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4.17 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

à proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital e na legislação 

de regência.  

 

5 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 

LANCES 

5.1 As propostas serão recebidas até o horário previsto no preâmbulo deste 

edital, após o que terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar 

sua aceitabilidade. 

5.1.1 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

5.1.2 Serão desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas 

neste Edital; 

b) Que apresentem preço baseado em proposta dos demais licitantes  

c) Que contenham qualquer elemento que permita a identificação do licitante 

até a fase de lances (inclusive) no processo licitatório; 

5.1.3.  A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, 

observado o disposto no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

5.1.4 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 

das demais licitantes 

5.1.5. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto; 

5.1.6  Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação 

das propostas classificadas e das desclassificadas 

5.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 
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5.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 

tenha sido anteriormente registrado no sistema, observada, em ambos os 

casos, a redução mínima no valor de R$ 0,01 para ambos os itens, aplicável, 

inclusive, em relação ao primeiro lance formulado. 

5.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o 

autor dos lances aos demais participantes. 

5.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação 

no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes, através da plataforma do Banco do Brasil (no 

campo DOCUMENTOS) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

5.8 A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.9 Em havendo grande quantidade de itens a serem gerenciados na fase de 

lances, o pregoeiro dará início à etapa competitiva no dia e horário dispostos 

acima, iniciando pelo lote 01 até o lote 10, que é o limite máximo de lotes 

permitido o gerenciamento concomitante pelo sistema por vez. 

5.9.1Os demais itens, ficarão na “Sala de Disputa” no modo “Aguardando 

Disputa” e, à medida que for se encerrando a etapa competitiva dos primeiros 

itens, a pregoeira iniciará a disputa dos demais, de forma sucessiva e 

respeitando a ordem numérica 

5.10 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o 

subitem 5.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 
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houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários. 

5.10.1 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos 

subitens 5.8 e 5.10, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

5.10.2 Classificação. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova 

grade ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de 

valores, considerando o último preço admitido de cada licitante 

5.10.3 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, 

nos termos do disposto no subitem 5.9.1, o(a) Pregoeiro(a) poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 

lances, mediante justificativa, em prol da consecução do melhor preço. 

5.10.4 Empate ficto.  Com base na classificação a que alude o item 5.9.2, será 

assegurada às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei 

Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes 

regras: 

5.11  Havendo propostas de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de 

pequeno porte (EPP) ou cooperativas de consumo (COOP), com valor de até 

5% (cinco por cento) superior ao da vencedora do certame, não sendo a 

vencedora ME ou EPP ou COOP, a proposta mais bem classificada dentre as 

ME, EPP e COOP, será considerada empatada com aquela, podendo a sua 

proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo o desempate, 

serão chamadas as demais ME ou EPP ou COOP, na ordem de suas 

classificações, para o exercício do mesmo direito. 

5.12 Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME ou 

EPP ou COOP exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito 

pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação da proposta 

originalmente mais bem classificada. 

5.13 Antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo 

sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o lance de menor preço, estando este na condição de 
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arrematante, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua 

aceitação. 

5.14 Aceitabilidade. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

5.14.1 A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa 

realizada pela Unidade Compradora, que será juntada aos autos por ocasião do 

julgamento. 

5.14.2. Em até 03 (três) dias após o encerramento da sessão pública,  o 

Pregoeiro solicitará da licitante detentora da melhor oferta o envio, no  

campo  próprio  do  sistema Licitações-e e/ou por E-mail: 

licitacoes@franca.sp.gov.br a proposta  detalhada, elaborada  de  acordo  

com  o  modelo  do Anexo  VII deste  Edital,  contendo  os  preços 

unitários e o novo valor total para a contratação a partir do valor total final 

obtido no certame.  

5.14.2.1. A planilha de proposta deverá observar as especificações constantes 

dos Anexos I e II.  

5..14.2.2 O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 

esclarecimentos que julgar necessários.  

5.14.2.3 Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a 

obrigação estabelecida no item 5.14.2., sua proposta não será aceita pelo 

Pregoeiro. 

5.15. Exame das condições de habilitação. Considerada aceitável a oferta 

de menor preço passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, 

observando as seguintes diretrizes: 

5.15.1  É facultada a apresentação do Comprovante de cadastro no SICAF 

5.15.2 O registro cadastral (SICAF) não substitui os documentos 

relacionados nos subitens acima. 

5.15.3 Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos 

documentos de habilitação deverão ser apresentados na Divisão de 

Procedimentos Licitatórios sito a Rua Frederico Moura, 1517, Prédio da 

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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Antiga Câmara Municipal, Sala 3, Bairro Cidade Nova, Franca, SP, CEP 

14.401-150, em até 03 (três) dias após o encerramento da sessão pública, 

sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das 

penalidades cabíveis. 

5.15.4 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 

2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros 

em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel; 

5.16 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34 da Lei  Federal  n°  11.488/2007  será  exigida  

apenas  para  efeito  de  celebração da contratação.  Não obstante,  a  

apresentação  de  todas  as  certidões  e  documentos exigidos  para a  

comprovação da  regularidade  fiscal e trabalhista será  obrigatória na fase de 

habilitação, ainda que apresentem alguma restrição ou impedimento; 

5.16.1 A prerrogativa tratada  no item 5.15  abrange apenas a regularidade 

fiscal  e trabalhista  do  licitante  enquadrado  como  microempresa,  empresa  

de  pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no 

artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, não abrangendo os demais requisitos 

de habilitação exigidos  neste  Edital,  os  quais  deverão  ser  comprovados  

durante  o  certame licitatório e na forma prescrita neste item 5.15; 

5.17) Constatado o cumprimento dos  requisitos  e  condições  estabelecidos  

no  Edital,  a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;  

5.18)  Havendo  necessidade  de  maior  prazo  para  analisar  os  documentos  

exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a 

nova data e horário para sua continuidade;  

5.19) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais 

licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante 

vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O 
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Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio 

eletrônico. 

5.20. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. A licitante 

habilitada nas condições do item 5.16 deverá comprovar sua regularidade fiscal 

e trabalhista sob  pena  de decadência  do  direito  à  contratação,  sem  

prejuízo  da  aplicação  das  sanções cabíveis,  mediante  a  apresentação  das  

competentes  certidões  negativas  de  débitos,  ou positivas  com  efeito  de  

negativa,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contado  a  partir  do momento  

em  que  a  licitante  for  declarada  vencedora  do  certame,  prorrogável  por  

igual período, a critério da Administração. 

5.21. Ocorrendo a habilitação na forma indicada no item 5.16, a sessão pública 

será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.20 

para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista. 

5.22.  Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente 

sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o 

item 5.20, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação. 

5.23. Se a oferta não for aceitável, se o licitante deixar de cumprir a obrigação 

estabelecida nos itens 5.14.2 e 5.15.3 e/ou desatender às exigências para a 

habilitação e/ou não inserir os documentos de habilitação no sistema eletrônico, 

em campo próprio, e/ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, 

nos moldes dos itens 5.20 a 5.22, não atender as especificações obrigatórias da 

prova de conceito, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que 

trata o item 5.10.2, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em 

que será declarado vencedor. 
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6 PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios: 

6.1.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o 

valor unitário e global do lote proposto corresponder à unidade solicitada; 

6.1.2 A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, 

consignar O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO LOTE O QUAL DESEJA 

ENVIAR PROPOSTA.  

6.1.3 No caso em testilha não se faz necessário a indicação de marca.  

6.1.3.1 Nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto 

da presente licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e 

quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, 

inclusive gastos com transporte. 

6.2 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.3 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

6.4 É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições 

apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e 

aceito pelo Pregoeiro, será registrado em ata, devendo o item/lote ser 

desconsiderado da proposta. 

6.5  Os participantes desta licitação deverão garantir a substituição dos 

produtos que forem entregues com qualquer tipo de defeito. Neste caso, todas 

as despesas serão custeadas pela adjudicada. 

6.6 A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer produto 

que não atenda às especificações deste Edital. 

6.7 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) e 

qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 

6.8 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste 

Edital ou da legislação em vigor. 
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6.9 No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso 

prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

6.10 Serão rejeitadas as propostas que: 

6.10.1 Estejam incompletas, isto é, não contenham informação(es) suficiente(s) 

que permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado; 

6.10.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente 

contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por 

decisão do Pregoeiro. 

6.13 O Município de Franca é considerado consumidor final, sendo que o 

licitante deverá obedecer ao texto fixado no art. 155, § 2º, VII, b, da 

Constituição Federal de 1988. 

6.14 Qualquer elemento que possa identificar a licitante, na proposta e anexos 

dentro do sistema, anteriormente a fase competitiva, importa a desclassificação 

da proposta.  

6.15 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

6.16 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de 

lances. 

 

7 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO DO VALOR 

GLOBAL DO LOTE, com no máximo 02 (duas) casas decimais, observados os 

prazos para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições 

definidas neste Edital.  

 

8 DA HABILITAÇÃO 

8.1 O   julgamento   da   Habilitação   se   processará   após a fase de lances   

e negociação, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 

quais dizem respeito a: 

8.1.1. Habilitação Jurídica 
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A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social 

deverá ser compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em: 

8.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual ou  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI;;  

8.1.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente 

registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

8.1.1.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se  de sociedades empresária sou cooperativas; 

8.1.1.4  Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

8.1.1.5  Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir;  

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-á em: 

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 

8.1.2.2  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

8.1.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de 

Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à 

Dívida Ativa da União; 

8.1.2.4 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual (Certidão 

de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de 

Débitos Tributários expedidos pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, 

sob as penas da lei ou outra equivalente na forma da lei); 
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8.1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da 

Proponente, através de Certidão Negativa de Débitos de Mobiliários. 

8.1.2.6. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

8.1.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa 

8.1.3  Qualificação Econômico Financeira 

A documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira consistir-se-á 

em: 

8.1.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.1.3.1.1 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 

competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

8.1.3.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

OBS.: Caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade. 

8.1.3.1.3 A comprovação da boa situação financeira das empresas se dará 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das 

seguintes fórmulas2:  

 

                                                           
2 Os documentos constantes nas alíneas "8.1.3.1.2 a 8.1.3.1.4” foi exigido em face do vulto da contratação. Note-se que 

a Administração poderá exigir, alternativamente, a comprovação de capital mínimo integralizado ou o cumprimento de 
índices contábeis, observados os §§ 1º a 5º do artigo 31 da Lei federal nº 8.666/1993. De acordo com o art. 24 da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018, deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou 
parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, entre outros fatores, o valor do contrato, a 
essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato. Frisa-se que todos esses fatores se encontram identificados 
nos autos. 
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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 

 

8.1.3.1.4 As empresas licitantes que apresentarem resultado inferior ou igual a 

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 5% do valor 

estimado da contratação ou do item pertinente, “in casu” patrimônio líquido de   

R$ 63.805,01. 

8.1.4   Qualificação Técnica 

8.1.4.1 Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica 

(declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços 

compatíveis e pertinentes com o objeto licitado. 

8.1.5 Declarações e outras comprovações 

8.1.5.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo conforme 

modelo constante no ANEXO VI. 

8.1.5.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo constante no ANEXO IV 

8.1.5.3 Declaração, conforme modelo constante no Anexo IX, que reúne 

condições de apresentar oportunamente, por ocasião da formalização do 

contrato, relação dos profissionais que compõem sua equipe técnica 
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especializada e disponível para a realização do objeto desta licitação3, o qual se 

espera tenham conhecimento, preferencialmente, nos temas exigidos no item 8 

“Conteúdos/Temas”, constante do termo de referência. (Anexo II). 

8.1.6 Disposições gerais sobre os documentos de habilitação 

8.1.6.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas nos 180 

(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

propostas. 

8.1.6.2 O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas 

ou confirmar o teor das declarações solicitadas no item 8.15 deste Edital e das 

comprovações de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica 

(caso exigidas nos itens 8.14 e 8.15), aplicando-se, em caso de falsidade, as 

sanções penais e administrativas pertinentes. 

8.1.7 Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados 

ordenadamente, numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo 

a facilitar a análise. 

8.1.7.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original ou por processo de cópia autenticada, na forma da lei. Fica dispensada 

a autenticação de certidões obtidas pela internet.  

8.1.8 A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 

estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

8.1.9 É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista 

de estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a 

Fazenda Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), 

para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do 

Trabalho (CNDT). 

8.2.0. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

                                                           
3 SÚMULA DO TCE-SP Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar 

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 
serviços.” 
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8.2.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste 

a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que 

tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por 

moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

8.2.2. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

8.2.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação no 

prazo estabelecido no subitem 5.15.4; 

8.2.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos 

de requerimento de certidão; 

8.2.2.3. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 

estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para 

com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do 

Trabalho (CNDT); 

8.2.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação; 

8.2.2.5. O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo 

estabelecido. 

 

9 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

9.1 Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar 

esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. (redação 

dada pelo Art. 24 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019) 

9.2 A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, 

será formulada, preferencialmente, em campo próprio do sistema e serão 

respondidos pelo subscritor do Edital, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, 

anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

9.2.1 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para realização da sessão pública 
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9.3  Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, 

esta, somente poderá ser promovida pela licitante via Sistema, depois de 

declarado o vencedor da disputa pelo Pregoeiro. O Sistema aceitará a intenção 

da licitante em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 

posteriores ao ato de declaração do vencedor. A licitante desclassificada antes 

da fase de disputa também poderá manifestar e motivar a sua intenção de 

interpor recurso naquele período. 

9.4 Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de interpor 

recurso apresentarão memoriais, dirigidos ao subscritor do edital, podendo 

fazer através do ambiente do sistema eletrônico ou através do e-mail: 

licitacoes@franca.sp.gov.br ou Protocolo presencial junto a Assessoria em 

Procedimentos Licitatórios, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do dia 

útil seguinte subsequente ao término do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

manifestação motivada da intenção de interpor recurso, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

9.6 O acolhimento de recurso implicará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

9.7 A falta de manifestação da licitante de interpor recurso, conforme 

estabelecido no subitem 9.4, importará na perda do direito de recorrer. 

 

10 HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

10.1  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto ao 

vencedor. 

10.2  Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá 

manter as condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela 

contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem 

as obrigações decorrentes deste contrato. 

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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10.3  A obrigação decorrente do fornecimento dos serviços objeto deste edital 

será firmada entre a Administração e o Fornecedor, por meio de contrato, 

observando as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na 

legislação vigente. 

10.4  Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar a entrega ou não apresentar situação regular no 

ato do empenho deste, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

10.5 Este edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos 

farão parte integrante do contrato. 

 

11 DO PRAZO E DO PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES PARA 

CONTRATAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES 

11.1 – O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis por 

iguais e sucessivos períodos, a critério da contratante, até o limite de 60 

(sessenta) meses, a contar da data determinada na correspondente Ordem de 

Serviços, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.  

11.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do 

Município, mediante nota fiscal com termo de recebimento do órgão 

requisitante, com o crédito em conta corrente bancária da adjudicatária em até 

30 dias após a entrega dos serviços. O Município não se responsabilizará por 

outra forma de cobrança. 

11.2.1 Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de 

Finanças, será considerado o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal na 

Secretaria requisitante. 

11.2.2 O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente 

do preço em vigor na data da entrega dos serviços. 

11.2.3 Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o 

valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a 
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razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em 

relação ao atraso verificado. 

11.3.  O contrato a ser firmado com a Licitante vencedora incluirá as condições 

estabelecidas neste edital, no Termo de Referência e nos demais anexos, além 

de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do 

objeto licitado. 

11.4 Os preços dos serviços unitários objeto desta licitação apenas serão 

reajustados na forma do IPC-FIPE, observando a periodicidade mínima de 12 

(doze) meses, a partir da apresentação da proposta.  

11.5 Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo de 

reajuste, será corrigido no pagamento seguinte.  

11.6. A revisão poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 

imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham 

ocorridos após apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente 

comprovados. 

 

12 PENALIDADES 

12.1 O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital 

ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o 

contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

12.2 O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e 

declaração de inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no 

item anterior e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, 

sem prejuízo da rescisão contratual. 
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12.3  As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, 

sempre que se repetir o motivo. 

12.4  Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada 

multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o 

limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

12.5  No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, 

poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do 

objeto licitado. 

12.6  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da 

Instituição. 

12.7  Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será 

concedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação. 

12.8  Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da sua publicação. 

12.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase 

recursal, no Cadastro de Fornecedores do Município, no caso de impedimento 

do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual 

período. 

12.10 As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras 

sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 

10.287/2015 (que dispõe sobre a instrução e tramitação dos processos 

administrativos referentes a licitações, contratos e demais formas de ajustes, 

além de criar procedimentos de fiscalização, apuração de infração contratual e 

aplicação de penalidades administrativas a licitantes e contratados no âmbito do 

Município de Franca e institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

e Contratar com a Administração Pública Municipal).  

 

13 DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 
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13.1. Procedida à homologação, pela autoridade competente, da adjudicação 

proferida pelo Pregoeiro, a empresa adjudicatária, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, receberá a Ordem de Fornecimento. 

13.2. A recusa injusta da adjudicatária aceitar a Ordem de Fornecimento no 

prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas 

para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções 

previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

13.3. Expirado o prazo fixado nos subitens 13.1 e 13.2, a Prefeitura Municipal de 

Franca poderá convocar as proponentes remanescentes, por ordem de 

classificação, para os fins ali indicados, em igual prazo ou revogar a licitação. 

13.4. As proponentes convocadas na hipótese prevista no subitem 13.3 supra, 

não ficarão sujeitas a penalidades, em caso de não aceitação das condições ali 

indicadas.      

 

14 DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA  

14.1-Serão convocados os demais licitantes classificados para participar de 

nova sessão publicado do Pregão com vistas à celebração da contratação, 

quando a(s) adjudicatária(s): 

a) Se recusar(em) a assinar o contrato ou quando convocada(s) à assinatura, 

dentro   do   prazo   de   validade   de   sua   proposta, não   apresentar(em) 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ou não atender(em) a todas 

as condições para a celebração da contratação;  

b) No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) 

vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista, nos termos da Lei 

Complementar   no123/2006 e   alterações, deixar(em) de apresentar a 

documentação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de assinatura do 

contrato;  

c) Deixar(em) de apresentar os originais dos documentos de habilitação ou 

cópias autenticadas por tabelião de notas na Assessoria em Procedimentos 

Licitatórios sito a Rua Frederico Moura, 1517, Prédio da Antiga Câmara 
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Municipal, Sala 3, Bairro Cidade Nova, Franca, SP, CEP 14.401-150, em até 03 

(três) dias após o encerramento da sessão pública 

d) Deixar(em) de apresentar a proposta detalhada, elaborada de acordo com o 

modelo do Anexo VII deste Edital, contendo os preços unitários e o novo valor 

total para a contratação a partir do valor total final obtido no certame, no prazo 

assinalado no item 5.14.2. 

e) Deixar de apresentar a demonstração do sistema ou o mesmo não atender 

as exigências do Edital e seu Termo de Referência. 

14.2 A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 3 (três)dias úteis, 

contados da divulgação do aviso.  

14.3 A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo e nos endereços eletrônicos no sítio do Banco do Brasil S.A., 

www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em www.licitacoes-

e.com.br. 

14.4 Na sessão, respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.10.2, 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

 

15 DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO E REQUISITOS DO SISTEMA 

15.1  A prestação integral do serviço envolve todos as exigências constantes 

neste Edital e anexos, mormente o anexo em que faz parte o termo de 

referencia.  

 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 A despesa, estimada em R$ 1.276.100,30 onerará o Orçamento Municipal, 

na seguinte classificação: 

02.00.00 – Município de Franca 

02.05.02 – Fundo da Educação Básica 

http://www.bb.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


                                  

 MUNICÍPIO DE FRANCA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Assessoria em Procedimentos Licitatórios 
                                                       

 

29 
 

 

 

 

3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

123662017– Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental 

 

17 DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no 

endereço eletrônico www.franca.sp.gov.br, no link “Licitações e Compras” e no 

sítio do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente 

em www.licitacoes-e.com.br., sem qualquer custo para o licitante. 

17.2 – Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa 

Oficial do Município, no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e na página do Município disponível na Internet, as outras 

informações relativas ao procedimento serão publicadas somente na Imprensa 

Oficial do Município e na página do Município de Franca: www.franca.sp.gov.br 

– link: Licitações e Compras, conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93. 

17.3.– As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, 

homologação e outras informações pertinentes ao processo serão veiculadas 

somente na Imprensa Oficial, contratada pelo Município para realizar suas 

publicações oficiais. 

17.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

17.5 – Aplicam-se as omissões deste Edital, os princípios e as disposições 

legais e regulamentares que regem a matéria, especialmente a Lei (federal) 

8.666/93, alterada pela Lei (federal) 8.883/94, de 08/06/1994 e a Lei (federal) 

8.880/94. 

17.6 – Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e 

comerciais que recaírem sobre os bens, ocorrerão por conta da firma 

adjudicatária, cabendo ao contratante apenas o pagamento do preço 

estipulado. 

17.7 – A firma adjudicatária será responsável por quaisquer danos, perdas ou 

prejuízos causados à Administração, por dolo ou culpa, bem como aqueles que 

venham a ser causados por seus prepostos, em idênticas condições. 
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17.8 – Se a empresa adjudicatária não cumprir o prazo para assinatura do 

contrato, serão chamadas, respeitada a ordem de classificação, as demais 

licitantes em relação às quais prevalecerão as mesmas condições da 

proponente vencedora. 

 

 

 

Franca, 02 de dezembro 2021. 

 

 

Marcia de Carvalho Gatti 

Secretária Municipal de Educação 

Autoridade competente 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO CONCISA DO OBJETO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Objeto 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA 

DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 

ANEXO II — TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 

EDITAL. – PARTICIPAÇÃO AMPLA 

Valor Total Estimado da 

Aquisição 
R$ 1.276.100,30. 

Justificativa 

• A Prefeitura Municipal de Franca através da 
Secretaria de Educação contratará formação 
continuada para os professores, equipes técnico-
pedagógica e gestores que atuam com a Educação 
de Jovens e Adultos. 
• Considerando os desafios que o contexto atual nos 
apresenta, pretende-se oferecer formação para 
equipe gestora (Coordenador pedagógico, diretor de 
escola e equipe da modalidade da Educação de 
Jovens, Adultos) e para os professores, visando ao 
aperfeiçoamento da prática pedagógica com ênfase 
na Educação de Jovens e Adultos, Ensino 
Fundamental (anos finais) e Ensino Médio.  
• Diante este novo paradigma (pós pandemia), 
preparar os docentes e equipe técnica torna-se 
essencial para uma educação de qualidade aos 
jovens e adultos. 

Prazo e local de entrega 

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: 
• Será realizada no período de janeiro de 2022 a 
dezembro de 2024. Serão 36 meses de assessoria, 
excluindo ações no mês de janeiro de cada ano.  
•  Os encontros de formação com o público 
participante serão quinzenais, de 1h30 com os 
professores, e, com a equipe gestora (Coordenador 
Pedagógico, diretor de escola e equipe Setor EJA) 
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encontros mensais de 4h, em formato remoto durante 
todo o período. 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

 

1- OBJETO: 

 Contratação de Formação Continuada para professores, gestores e equipe 

técnica da EJA (Educação de Jovens e adultos) 

 Produção de material didático-pedagógico para professores e equipe gestora 

 

2- JUSTIFICATIVA: 

 A Prefeitura Municipal de Franca através da Secretaria de Educação 

contratará formação continuada para os professores, equipes técnico-

pedagógica e gestores que atuam com a Educação de Jovens e Adultos. 

 Considerando os desafios que o contexto atual nos apresenta, pretende-se 

oferecer formação para equipe gestora (Coordenador pedagógico, diretor de 

escola e equipe da modalidade da Educação de Jovens, Adultos) e para os 

professores, visando ao aperfeiçoamento da prática pedagógica com ênfase 

na Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino 

Médio.  

 Diante este novo paradigma (pós pandemia), preparar os docentes e equipe 

técnica torna-se essencial para uma educação de qualidade aos jovens e 

adultos. 

3- OBJETIVO: 

 Oferecer formação para professores (as), visando ao aperfeiçoamento da 

prática pedagógica com ênfase na Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Fundamental (anos finais) e Ensino Médio em consonância com a BNCC e 

currículo paulista 

 Oferecer formação para a equipe gestora (Coordenador Pedagógico, Diretor 

de escola e equipe Setor EJA), visando ao aperfeiçoamento profissional 

pedagógico. 
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  Oferecer subsídios teórico-prático metodológicos para os coordenadores 

pedagógicos na área de Educação de Jovens e Adultos para atuar na 

formação continuada dos professores.  

 Dialogar com os educadores e gestores de forma participativa e reflexiva, 

oportunizando revisitar e atualizar o Plano de Ensino EJA existente, através 

dos apontamentos elencados pelos especialistas / formadores 

 Produzir material didático-pedagógico - cadernos de formação (formato ebook) 

e material audiovisual (videoaulas)  

4- DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: 

 Será realizada no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Serão 36 

meses de assessoria, excluindo ações no mês de janeiro de cada ano.  

  Os encontros de formação com o público participante serão quinzenais, de 

1h30 com os professores, e, com a equipe gestora (Coordenador Pedagógico, 

diretor de escola e equipe Setor EJA) encontros mensais de 4h, em formato 

remoto durante todo o período.  

5- PÚBLICO PARTICIPANTE: 

 Professores - Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental (anos 

finais) e Ensino Médio – 61 pessoas – 1 turma 

 Equipe gestora (Coordenador Pedagógico, Diretor de escola e equipe Setor 

EJA) - aproximadamente 16 pessoas – 1 turma 

6- CRONOGRAMA: 

 

 

Ações/meses 

Assessoria de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 

Abaixo, as ações ao longo dos meses de cada ano 

1º 

mês 

2º 

mê

s 

3º 

mês 

4º 

mês 

5º 

mês 

6º 

mê

s 

7º 

mês 

8º 

mê

s 

9º 

mê

s 

10º 

mês 

11º 

mê

s 

12º 

mês 

Encontros mensais virtuais de 

1h - avaliação e (re) 

planejamento entre a 

contratada e coordenação da 

EJA/Secretaria Municipal de 

Educação (com apresentação 

e análise dos resultados) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Elaboração de relatórios 

parciais das ações realizadas 

pela contratada 

   

X 

   

X 

   

X 

   

X 

 Produção de subsídios 

teórico-práticos (Cadernos de 

formação/ebooks + videos)  

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Encontros quinzenais de 

1h30 com professores - 

3h/mês (sempre às quintas-

feiras, das 17h20 às 18h50) 

2022 a 2024- 10 encontros 

por ano = 30h/ano x 3 anos = 

90h  

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Encontros mensais de 4h 

com equipe gestora 

(Coordenador Pedagógico, 

diretor de escola e equipe 

Setor EJA) - segunda ou 

quarta-feira, à tarde, dia e 

horário a definir de comum 

acordo 

2022 a 2024 - 10 encontros 

por ano = 40h/ano x 3 anos = 

120h   

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

1 palestra ampliada na 

abertura do projeto. Interação 

por meio de ambiente virtual, 

alcançando todos os 

educadores da rede 

municipal (aberta a todos/as 

que tenham interesse)  

        

 

 

  

X 

  

2 palestras ampliadas por 

ano x 3 anos = 6 palestras 

ampliadas  

Interação por meio de 

ambiente virtual, alcançando 

todos os educadores da rede 

municipal (aberta a todos/as 

   

 

X 

    

 

  

 

X 
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que tenham interesse)  

1 palestra ampliada no 

encerramento do projeto. 

Interação por meio de 

ambiente virtual, alcançando 

todos os educadores da rede 

municipal (aberta a todos/as 

que tenham interesse)  

            

 

X 

6 Seminários (2 encontros 

anuais / 4 grupos por 

encontro= 24 lives em 3 

anos) com especialistas das 

quatro áreas do 

conhecimento da BNCC: 1) 

Linguagens e suas 

Tecnologias, 2) Matemática e 

suas Tecnologias, 3) Ciências 

da Natureza e suas 

Tecnologias, e 4) Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas 

    

 

X 

 

    

 

X 

    

 

7- DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO DOS MATERIAIS TEÓRICOS / PRÁTICOS: 

 Identidade Visual / Projeto gráfico 

  Cadernos de formação para professores/ebook: - 6 cadernos de 40 

páginas cada (formato 14x21, capa e miolo coloridos, produção de conteúdo, 

arte gráfica, diagramação, revisão ortográfica, revisão gramatical, pdf final). 

Serão dois cadernos por ano (a cada semestre de 2022, 2023 e 2024), com 

abordagens teóricos e práticas, referente aos conteúdos / temas elencados 

neste termo. 

  Cadernos de formação para os gestores e coordenadores/ebook - 6 

cadernos de 40 páginas (formato 14x21, capa e miolo coloridos, produção de 

conteúdo, arte gráfica, diagramação, revisão ortográfica, revisão gramatical, 

pdf final). Serão dois cadernos por ano (a cada semestre de 2022, 2023 e 

2024), com abordagens teóricos e práticas, referente aos conteúdos / temas 

elencados neste termo. 

 12 videoaulas de até 15minutos cada (Produção de conteúdo + roteirização 

+ captação de imagem+decupagem+edição). Serão quatro vídeos por ano 

referente aos conteúdos / temas elencados neste termo. 

 12 videoaulas de até 30minutos cada (Produção de conteúdo + roteirização 
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+ captação de imagem+decupagem+edição). Serão quatro vídeos por ano 

referente ao conteúdos / temas elencados neste termo. 

 

8- CONTEÚDOS / TEMAS  

(Podendo ser discutidas alterações de acordo com o processo de formação, o 

conteúdo deverá ser elaborado na perspectiva freiriana) 

 PROFESSORES: 

1. As múltiplas faces dos estudantes da EJA - do jovem ao idoso escolarizado. 

Identidades na EJA. Práticas pedagógicas que evidenciem essa multiplicidade dos 

estudantes da EJA.  

2. Não confunda a modalidade da Educação de Jovens e Adultos com os outros 

segmentos escolares. O que serve para crianças, adolescentes e jovens matriculados 

na educação básica regular, NÃO serve para a modalidade EJA. Qualquer coisa 

serve para a EJA? Garantir só o mínimo na aprendizagem? 

3. Qual é a escola para a EJA? Horários, transporte, alimentação, material escolar, 

didáticas, currículos, tecnologias, limites etc  

4. Uma EJA para o Mundo do Trabalho. Como essa diretriz condiciona o formato 

educativo do nosso currículo e contribui para uma educação crítica e inclusiva.  

5. Educação Popular e Educação ao Longo da Vida numa perspectiva freiriana 

6. BNCC e Currículo Paulista: Diretrizes Curriculares Nacional para EJA 

7. Avaliação e mensuração. Como desenvolver o conhecimento levando em conta as 

singularidades e os saberes dos estudantes. 

8. Gestão democrática e participativa. 

9. Novo ensino Médio e suas perspectivas para a Educação de Jovens e Adultos 

 GESTORES: 

1. A história da educação de jovens e adultos na América Latina e Brasil 

2. BNCC e a Educação de Jovens e Adultos e suas especificidades 

3. Currículo Paulista e os processos de curricularização (atuação profissional e 

promoção da transformação social) 

4. Diretrizes curriculares municipais para a EJA. O que é e como fazer? 

5. Educação ao longo da vida e educação popular 

6. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, seu centenário e seu legado para a 
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educação 

7. Educação pública de qualidade social 

8. Chamamento, acolhimento, permanência e conclusão: pilares da segunda chance 

da escola na EJA. 

9. Intersetorialidade: os serviços garantidores de direitos sociais e a perspectiva da 

construção de uma Cidade Educadora. Educação integral e a integralidade da 

educação. 

10.Educação Popular - História e Fundamentos Éticos, Políticos e Pedagógicos. 

11.Gestão democrática e participativa construindo uma educação e uma escola 

democrática, justa e equânime. 

12.Políticas públicas para a Educação 

9- DESCRIÇÃO DAS PALESTRAS: 

 Oito palestras ampliadas ao longo do projeto  

 Formação mínima dos palestrantes para as palestras de abertura e de 

finalização: doutores   

 Formação mínima dos palestrantes para as demais palestras (seis): mestres  

 Os temas devem se relacionar à Educação de Jovens e Adultos  

 Uma palestra por semestre (sempre alcançando um público mais ampliado 

envolvendo outros educadores da rede municipal na formação e dando 

visibilidade às iniciativas da SME-Franca relacionadas à educação 

continuada aos professores e gestores da EJA), sendo uma palestra de 

lançamento e, no final da assessoria, uma palestra de encerramento.  

10- FORMAÇÃO DOS ESPECIALISTAS: 

 Formação mínima: especialização latu senso e experiência na área de 

educação de Jovens e Adultos 

 Comprovação de atuação na área de Educação de Jovens e Adultos (prática 

e/ou pesquisa) 

11- CERTIFICAÇÃO: 

Os certificados deverão ser em formato digital e entregues a todos os que 

participarem das ações de formação. Critérios de certificação serão definidos de 

comum acordo com a equipe da SME-Franca 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Município 

de Franca, CGC. N.º 47.970.769/0001-04, designado CONTRATANTE, 

representado, por delegação do Sr. Prefeito Municipal através de Decreto nº 

________ de __ de _________ de 2011, pelo Sr.  Secretário Municipal de 

_____________________, ________________________, ___________, 

portador do RG. nº ______________ e CPF nº _____________________, 

residente e domiciliado nesta cidade de Franca - SP, e, de outro lado, 

_________________________________, designada CONTRATADA, com sede 

à _____________________________________ , n.º ________, na cidade de 

____________, Estado de _______________, neste ato representada pelo Sr 

(a).  ________________________________, portador da Cédula de Identidade 

n.º_________________ – _________, CPF. N.º _________________, 

residente e domiciliado, na cidade de _____________, Estado de _______, 

devidamente identificado, na presença das testemunhas ao final assinadas, 

ajustam e contratam entre si, mediante as  cláusulas abaixo, o objeto  do 

Processo acima descrito, licitação devidamente homologada pela autoridade 

responsável e competente, de acordo com as disposições da Lei nº 10.520, de 

17/07/2002, dos Decretos n.º 3.555, de 08/08/2000, 3.722, de 09/01/2001, e 

suas alterações, e subsidiariamente aos dispositivos da Lei nº 8.666, de 

21/06/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO CONTRATUAL 

Este contrato (doravante CONTRATO) tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE 

TÉCNICA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME 
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ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II — TERMO DE 

REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

2.1 Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritos, para 

todos os fins de direito, os seguintes documentos de cujos teores as partes 

contratantes declaram ter conhecimento: 

2.1.1 Edital do Pregão nº 242/2021, e respectivos Anexos; 

2.1.2 Termo de Referência – Anexo II; 

2.1.3 Proposta Comercial da Contratada; 

2.1.4 Lei n.º 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais 

legislação e normas aplicáveis.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

3.1 – Os preços dos serviços unitários objeto desta licitação apenas serão 

reajustados na forma do IPC-FIPE, observando a periodicidade mínima de 12 

(doze) meses, a partir da apresentação da proposta. 

3.2 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo de 

reajuste, será corrigido no pagamento seguinte. 

3.3 - A revisão poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 

imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham 

ocorridos após apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente 

comprovados 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

4.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei nº 8.666/93, atualizada, e 

às cláusulas deste contrato. 

4.2. De modo supletivo, poderá ser utilizado princípios da teoria geral de 

contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei nº 8.078/90 
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(Código de Defesa do Consumidor), o Código Civil Brasileiro, a Legislação 

específica aplicável a matéria e normativas expedidas pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL E DO PAGAMENTO 

5.1 – O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis por 

iguais e sucessivos períodos, a critério da contratante, até o limite de 60 

(sessenta) meses, a contar da data determinada na correspondente Ordem de 

Serviços, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.  

5.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, 

mediante nota fiscal com termo de recebimento do órgão requisitante, com o 

crédito em conta corrente bancária da adjudicatária em até 30 dias após a 

entrega dos serviços. O Município não se responsabilizará por outra forma de 

cobrança. 

5.2.1 Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de 

Finanças, será considerado o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal na 

Secretaria requisitante. 

5.2.2 O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente 

do preço em vigor na data da entrega dos serviços. 

5.2.3 Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o 

valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a 

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em 

relação ao atraso verificado. 

5.3.  O contrato a ser firmado com a Licitante vencedora incluirá as condições 

estabelecidas neste edital, no Termo de Referência e nos demais anexos, além 

de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do 

objeto licitado. 

5.4 Os preços dos serviços unitários objeto desta licitação apenas serão 

reajustados na forma do IPC-FIPE, observando a periodicidade mínima de 12 

(doze) meses, a partir da apresentação da proposta.  



                                  

 MUNICÍPIO DE FRANCA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Assessoria em Procedimentos Licitatórios 
                                                       

 

42 
 

 

 

 

5.5 Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo de reajuste, 

será corrigido no pagamento seguinte.  

5.6. A revisão poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 

imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham 

ocorridos após apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente 

comprovados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1  A despesa deste termo onerará o Orçamento Municipal, na seguinte 

classificação: 

02.00.00 – Município de Franca 

02.05.02 – Fundo da Educação Básica 

3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

123662017– Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental 

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS 

PARTES 

7.1 – O cumprimento das Cláusulas deste Contrato, sua execução e 

acompanhamento estão vinculados ao Edital de Licitação e seus Anexos que 

lhe deu origem, em tudo quanto não contrariar as disposições da Lei nº 

8.666/93. 

7.1.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 

7.1.1.1 – São obrigações da CONTRATANTE, dentre outras previstas neste 

instrumento:  

1.  Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o Contratante obriga-se 

também as obrigações contidas no Anexo II – Termo de Referência, 

notadamente: 

2 A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste 

contrato, através de seus fiscais. 

3 Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos 

produtos/serviços.  
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4 Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução 

do contrato. 

5 Fiscalizar a execução do objeto deste contrato podendo, em decorrência, 

solicitar fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para a 

correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no 

prazo mínimo necessário. 

6 Oferecer infraestrutura física com condições necessárias para a realização 

dos serviços contratados. 

7.1.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste instrumento: 

1 Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a CONTRATADA obriga-

se também as obrigações contidas no Anexo II – Termo de Referência, 

notadamente: 

2 A assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e 

à terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do 

fornecimento, sem nenhuma responsabilidade do contratante. 

3 Custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, 

taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que 

incidirem sobre o objeto adjudicado. 

4 Assumir integral responsabilidade pela boa execução dos serviços 

contratados de acordo com as normas deste Edital, utilizando seus próprios 

recursos humanos, materiais, software e equipamentos, obrigando-se a: 

5 Manter em perfeito estado de funcionamento, às suas exclusivas expensas, 

todos os serviços que compõem o objeto, conforme orientação e supervisão da 

CONTRATANTE e obedecendo as recomendações estabelecidas por ela. 

6 Responder por todas as obrigações com a previdência, seguro, acidente de 

trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante 

da execução do objeto contratado. 

7 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização 

a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria 
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CONTRATADA, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a 

execução do contrato. 

8 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

9 Manter sigilo completo sobre as informações que lhe forem confiadas, não 

podendo cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por 

seus empregados e prepostos, a tê-las sob sua guarda. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO  

8.1 – Os encontros de formação com o público participante serão quinzenais, 

de 1h30 com os professores, e, com a equipe gestora (Coordenador 

Pedagógico, diretor de escola e equipe Setor EJA) encontros mensais de 4h, 

em formato remoto durante todo o período. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1 O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital 

ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o 

contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

9.2 O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e 

declaração de inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no 

item anterior e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, 

sem prejuízo da rescisão contratual. 

9.3  As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, 

sempre que se repetir o motivo. 
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9.4  Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada 

multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o 

limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

9.5  No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, 

poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do 

objeto licitado. 

9.6  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da 

Instituição. 

9.7  Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será 

concedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação. 

9.8  Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da sua publicação. 

9.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase 

recursal, no Cadastro de Fornecedores do Município, no caso de impedimento 

do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual 

período. 

9.10 As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras 

sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº 

10.287/2015 (que dispõe sobre a instrução e tramitação dos processos 

administrativos referentes a licitações, contratos e demais formas de ajustes, 

além de criar procedimentos de fiscalização, apuração de infração contratual e 

aplicação de penalidades administrativas a licitantes e contratados no âmbito do 

Município de Franca e institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

e Contratar com a Administração Pública Municipal). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 

consequências previstas no presente contrato e na lei. 
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10.2 - Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente 

de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior 

plenamente justificado, nos casos detalhados nos Incisos. I a XVII do Art.78 da 

Lei 8666/93. 

10.3 - No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em 

sua execução, a área gerenciadora anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados: o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO CONTRATUAL 

11.1 – O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada 

com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 

forma do art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/93, e observados os itens 

subsequentes deste Edital ou nas demais hipóteses previstas, dentre outros, 

nos artigos 65 e 57, § 1°, da Lei 8.666/93; 

11.2. – As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, 

deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1 – A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, serão 

regulados pelas cláusulas contratuais e preceitos de direito público, aplicando-

lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, 

combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
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13.1 – Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Franca, com a 

apresentação das devidas justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

14.1  Aplica-se à presente contratação os dispositivos da Lei n° 10.520/02, 

8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/19, e, na lacuna destas, subsidiariamente 

os princípios do Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos 

artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/93. 

15.2 - Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidas em 

decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de única e 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá sem direito a 

reembolso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 Compete a Secretaria Municipal de Educação o acompanhamento e 

controle do objeto deste Contrato, competindo-lhe ainda atestar as Notas 

Fiscais, encaminhando-as para fins de pagamento e zelar pelo fiel cumprimento 

da execução do Contrato.  Em conformidade com o Decreto Municipal 

10.606/2017 ficam nomeados como fiscais do contrato o Sr. 

______________________. A gestão do contrato caberá ao Secretário da 

Pasta. 

16.2 O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 

serviços, se em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos. 

16.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação 

deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para o 

CONTRATANTE.  
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16.4 A CONTRATADA, durante o período de vigência deste contrato, deverá 

manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, para 

representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, bem como para 

gerenciar os profissionais envolvidos na prestação dos serviços. 

16.5 A indicação do preposto pela CONTRATADA ocorrerá por meio de 

declaração escrita, contendo o nome completo, número do CPF e do 

documento de identidade, além dos dados relacionados à qualificação 

profissional do empregado indicado. 

16.6 Na qualidade de representante administrativo da CONTRATADA, o 

preposto aceito pelo CONTRATADO terá competência para receber 

comunicações, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 

tomar decisões sobre a execução do contrato, devendo reportar-se unicamente 

ao FISCAL do contrato. 

16.7. O preposto indicado pelo CONTRATADO deverá comandar, coordenar, 

supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, devendo para 

tanto: 

a) garantir o cumprimento das obrigações contratuais, 

b) administrar todo e qualquer assunto que envolva a prestação dos serviços; 

c) estar sempre em contato com o Fiscal, adotando as providências requeridas 

em relação à execução dos serviços; 

16.8. O CONTRATANTE comunicará, por escrito, as deficiências e as 

irregularidades de qualquer natureza porventura verificadas na execução dos 

serviços e no descumprimento de cláusulas contratuais que sejam de 

responsabilidade do CONTRATADO, estabelecendo prazo para as correções, 

sem prejuízo das sanções cabíveis. 

16.9. O Fiscal deverá reportar-se unicamente ao preposto indicado pela 

CONTRATADA ou a seus procuradores, quando se tratar de cientificação de 

ocorrências e de assuntos relacionados à administração da execução do 

contrato. 

16.10. A administração e a fiscalização do CONTRATANTE não farão cessar ou 

diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das 
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obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, 

ou por irregularidades constatadas. 

16.11 Os serviços efetuados serão objeto de constante avaliação com o 

escopo de averiguar sua conformidade, não eximindo a responsabilidade de 

execução dos serviços por parte da CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes 

elegem o foro da Cidade de Franca, Estado de São Paulo, com renúncia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 

juntamente com as testemunhas abaixo assinadas. 

Franca/SP, _____ de    _____________ de 2021. 

 

 ______________________________ 

     Contratante 

 ______________________________ 

     Contratada 
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ANEXO IV – MODELO: DECLARAÇÃO - ART. 7º CF 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

  

 A empresa ............................................................., inscrita 

no CNPJ sob o N.º................................................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º....................... e do CPF n.º..........................., DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 

 SIM ( ) OU NÃO ( ). 

 

 (Local e data). 

 

 _______________________________ 

 (Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO V – MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE – EPP 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

Local e data 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA. 

 

Ref.: Processo nº 041009/2021 

Pregão nº 242/2021. 

 

 

 

Empresa..............................., 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, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 

14/12/2006. 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI – MODELO: DECLAR. INEXIST. DE FATO IMPEDITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE/INIDONEIDADE 

 

 

 A 

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

sob o n.º ........................................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................................ e do CPF n.º 

...................................... DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 

da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações 

ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é 

declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da 

Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 

Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a 

sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação 

que deste procedimento possa decorrer. 

 

 (Local e data). 

 

 _______________________________ 

 (Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 
Franca (SP), _____ de ______________ de  2021. 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  

Franca-SP. 

 

Ref:     Pregão Eletrônico n.  242/21 

        Processo Administrativo n. 041009/2021 

 

Prezados Senhores, 

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa 

Proposta de Preço relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade 

por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação 

resultando os seguintes valores unitários e totais: 

 

LOTE ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

VALOR UNITÁRIO 

(MÊS) 

R$ 

VALOR TOTAL DO 

LOTE (MÊS) 

 R$ 

01 1 MÊS 36 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

PARA PROFESSORES, 

GESTORES E EQUIPE 

TÉCNICA DA EJA 

(EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS), CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NO ANEXO 

II — TERMO DE 

REFERÊNCIA DESTE 

EDITAL 

  

 

 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data-limite fixada para 
apresentação desta. 
 
Declaro estar expressamente de acordo com as normas do edital e anexos da presente 
licitação. 
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(Local e data). 
 
 
 
_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

LOTE ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

VALOR UNITÁRIO 

(MÊS) 

R$ 

VALOR TOTAL DO 

LOTE (MÊS) 

 R$ 

01 1 MÊS 36 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

PARA PROFESSORES, 

GESTORES E EQUIPE 

TÉCNICA DA EJA 

(EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS), CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NO ANEXO 

II — TERMO DE 

REFERÊNCIA DESTE 

EDITAL 

35.447,2308 1.276.100,3088 
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ANEXO IX – MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 8.15.3 DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021 

TIPO: MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO             

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS 

  

 A empresa ............................................................., inscrita 

no CNPJ sob o N.º................................................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º....................... e do CPF n.º..........................., DECLARO, sob as 

penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021, 

PROCESSO LICITATÓRIO: 041009/2021: 

“Reúne condições de apresentar oportunamente, por 

ocasião da formalização do contrato, relação dos 

profissionais que compõem sua equipe técnica 

especializada e disponível para a realização do objeto 

desta licitação, o qual se espera tenham conhecimento, 

preferencialmente, nos temas exigidos no item 8 

“Conteúdos/Temas”, constante do termo de referência. 

(Anexo II).” 

 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 


