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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

 
EDITAL                                                       Camaçari, 21 de julho de 2021. 
 

CONCORRÊNCIA N° 0003/2021 – COMPEL 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
0000247.11.07.611.2021 
II – DATA, HORA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

 

Data: 08/09/2021 – 09h00min. 
Local: Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. 
Francisco Drummond, S/N.º, Prédio da Secretaria de Saúde, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
 

III – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de Instituição Qualificada para a Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação 
de Docentes. 
 
 

IV – PRAZOS:  
 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; 
 

EXECUÇÃO: o prazo de execução do contrato será dentro da vigência do contrato a partir da emissão daordem 
de serviço inicial. 
 

V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Projeto/Atividade: 5031; Elemento de Despesa: 4.4.90.39.00; Fonte: 41.91.000. 
 

VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Deverá ser realizada em até 30 dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal,  correspondente 
à efetiva execução do serviço objeto do contrato. 
VII – VALOR MÁXIMO ADMITIDO: 
 

R$ 5.779.411,83  (cinco milhões, setecentos e setenta e nove  mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e 
três centavos). 
 

VIII – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
 

Conforme Anexo I deste edital. 
 

IX – ANEXOS: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo de planilha para elaboração de proposta de preço;  
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;  
Anexo IV – Minuta do Contrato;  
Anexo V – Modelo de Dados para assinatura do Contrato;  
Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento ME/EPP;  
Anexo VIII – Modelo de Declaração às Condições de Habilitação; 
 

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada 
pelo Decreto Municipal N.º 7468/2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo técnica e preço, de acordo com as condições estabelecidas neste edital 
e seus anexos. 
 
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO 
(RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO PORTAL DE COMPRAS DE 
CAMAÇARI (WWW.CAMACARI.BA.GOV.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS 
DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS 
EMITIDAS PELO PORTAL. 
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1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 
1.2 Lei complementar n.º 123/2006 e alteração posterior. 

 
2. TIPO DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1 Tipo técnica e preço.  
2.2 Regime de empreitada por preço unitário. 

 
3. OBJETO 
 

3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo I deste Edital. 
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que atenderem às exigências deste edital e seus 
anexos. 
 

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadre em 
uma ou mais das situações a seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissoluções ou liquidações;  

c) Reunidos sob forma de consórcio; 

d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária e/ou impedidas de licitar ou contratar com 
qualquer órgão da Administração Pública em quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

e) Que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda 
vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas com esta Prefeitura; 

f) Mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 

g) Autor do projeto Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

h) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

4.3 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
 

4.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

4.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras sua proposta. 

 

4.6 Ao retirar o edital no Portal de Compras de Camaçari, a licitante deve ter fornecido todos os dados para 
cadastro corretamente. È de exclusiva responsabilidade da licitante as informações incorretas que 
frustrem uma comunicação eficiente. 
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5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

5.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão entregar os 03 (três) envelopes contendo os Documentos de Habilitação, as Propostas Técnica 
e as Propostas de Preços, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo 
em sua parte externa os seguintes elementos: 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

5.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na desclassificação ou inabilitação da licitante. 
 

5.3 Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar: os envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 01), Propostas Técnica (Envelope nº 02) e  Propostas de Preços 
(Envelope n.º 03), credenciamento conforme exigência do item 6 do edital, juntamente com a declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo no Anexo VIII deste edital), bem 
como a comprovação de enquadramento como ME ou EPP, conforme subitem 6.7 do edital. 

 
5.4 Não será admitido, sob qualquer hipótese, o encaminhamento de proposta e documentação e-mail e via 

fax. 
 

5.5 Os documentos exigidos somente poderão ser apresentados em original, através de publicações em 
órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. 
 

5.6 A autenticação de documentos pelos membros da Comissão somente será permitida para os elementos 
contidos no credenciamento e/ou nos envelopes durante a sessão, mediante a apresentação dos 
respectivos originais. 
 

5.7 Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da 
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 

5.7.1 Não será admitida participação de um mesmo preposto para mais de uma empresa licitante. 
 

 

6 CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 

6.1 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado, fora dos envelopes 01, 02 e 03 
contendo identificação do credenciado ou procurador (nome completo, número de identidade e do 
CPF), dando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em 
conformidade com a legislação em vigor, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da 
licitante. 
 
6.1.1 Quando a licitante se fizer representar por sócio deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados em cópia autenticada ou cópia acompanhada do original: 
 

a) Cédula de identidade do sócio que estará representando a empresa na sessão; 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO  
 
CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – 
COMPEL 
 
DATA DA ENTREGA:  
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
TÉCNICA  
 
CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – 
COMPEL 
 
DATA DA ENTREGA:  
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA 
DE PREÇOS 
 
CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – 
COMPEL 
 
DATA DA ENTREGA 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
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b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, 
comprovando tal situação.  

 
6.1.2  Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de Credenciamento 

ou Procurador através de Procuração Particular, deverá apresentar cópia autenticada ou cópia 
acompanhada do original dos seguintes documentos: 

 
a) Cédula de identidade do credenciado que estará representando a empresa na sessão; 
 
b) Cédula de identidade do sócio que designou o credenciado ou procurador; 
 
c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente. 
 
d) Carta de Credenciamento ou Procuração Particular, redigida em papel timbrado da licitante, 

com firma reconhecida, dando poderes para formular proposta de preços e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. (Modelo no anexo III 
deste edital). 

 
6.1.3 Quando o representante da licitante se fizer representar por Procuração Pública, além deste 

documento, deverá ser apresentado: 
 

a) Cédula de identidade do Procurador que estará representando a empresa na sessão. 
 

6.1.4 Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de Credenciamento 
ou Procurador através de Procuração Particular, designado por Procurador através de 
substabelecimento além dos documentos elencados no subitem 6.1.2, deverá apresentar cópia 
autenticada ou cópia acompanhada do original da identidade de quem substabeleceu. 

 
6.2   A falta de apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes, não inabilitará a 

instituição, mas impedirá o representante de se manifestar e responder por ela durante a sessão. 
 

6.3 Não será admitida participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 

6.4  Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes retardatários, 
salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa 
circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

 

6.5 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante 
estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente. 

 

6.6  Entende-se por documento credencial: 
 

a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da 
empresa licitante; 

 
b) Procuração ou documento equivalente da licitante. 

 
6.7  Será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n.º 123/06 e alterações posteriores a comprovação de tal enquadramento, mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 
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a) documento emitido pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante; 
 

b) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. (Art. 11, Decreto Federal nº 6204/2007). 

 
6.8 Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto no 

subitem 6.7 deste edital. 
 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 01 
 

7.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com validade vigente na data de sua apresentação, 
à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Poderão ser apresentados em originais, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará a 
licitação ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 
7.2 Será considerada habilitada a licitante que preencher as condições de participação descritas no item 4 

deste instrumento, e apresentar os documentos enumerados a seguir: 
 

7.2.1 Habilitação Jurídica 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, 

no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991. 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio da sede da licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei. 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 

180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal 

- Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
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7.2.3 Os documentos exigidos para a habilitação no item 7 e seus subitens poderão ser 
substituídos pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL NO CADASTRO 
UNIFICADO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DE CAMAÇARI - CADFOR, expedido pela 
Secretaria da Administração do Município de Camaçari, sendo necessário que os 
mesmos encontrem-se listados no CADFOR, no prazo de validade, caso contrário, o 
licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 

7.2.4 Qualificação Técnica 
 
a) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
 

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de 
quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da 
contratação.  
 
a.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios 
ou diretores da Concorrente.  

 
7.2.5 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, 
acompanhados de cópia do Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do 
último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou 
autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, para as empresas 
que utilizem o sistema eletrônico de escrituração, apresentados na forma da Lei, comprovando 
a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese 
de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta, vedada a 
substituição por balancetes e balanços provisórios. 

 
 

a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, 
na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande 
circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, de: 

 
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração do resultado do exercício; 
c) demonstração do fluxo de caixa; 
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
e) notas explicativas do balanço.  

 
a.2)  Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocópia 

do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; 

 
a.3)  Para as sociedades simples Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. 

Caso a Sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá 
sujeitar-se às normas fixadas para as Sociedades Empresárias inclusive quanto ao 
registro no órgão competente de Registro do Comércio da Sede ou Domicílio da 
Licitante; 

 
a.4) Para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração Digital 

– SPED, impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema: 
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a) termo de autenticação com a identificação do autenticador; 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis; 
c) termo de abertura e encerramento; 
d) requerimento de autenticação de Livro Digital; 
e) recibo de entrega de Livro Digital. 
 

a.5) As Sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano de 
existência deverão apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a 
assinatura do sócio – gerente e do contador devidamente registrado no respectivo 
conselho de classe profissional e autenticado no órgão de Registro do Comércio da 
sede ou do domicílio da licitante: 

 
 a) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação; 

b) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação; 

b) Patrimônio Líquido mínimo de 5% (cinco por cento), do valor do global estimado de R$ 
5.779.411,83  (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e onze 
reais e oitenta e três centavos) comprovado através do Balanço Patrimonial expedido 
na forma do subitem 7.2.5 deste edital. 

c) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
7.2.6 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de 

cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Modelo no Anexo VI 
deste edital). 

 

7.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 

(noventa) dias, contados de sua expedição. 
 

7.4 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 7.2.2 será confirmada a autenticidade por meio de 
consulta “on-line”. 

 

7.5 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e 
autenticação. 

 

7.6 Se a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação da filial, deverá 
apresentar os documentos relativos à prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a Seguridade 
Social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 

 

8 PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N.º 02 
 

8.1 O Envelope n.º 02 contendo a proposta técnica deverá ser opaco, lacrado e rubricado pelo 
representante legal da licitante ou por seu mandatário, identificado na forma do item 6 deste edital. 
 

8.2 O serviço pretendido e especificado no Anexo I visa estabelecer uma referência técnica dos serviços e 
do sistema de forma a proceder à análise e devida composição da Nota Técnica, através de pontuação 
dos requisitos obrigatórios e dos itens pontuáveis. 

 

8.2.1 A Proposta Técnica deverá ser elaborada de acordo com as exigências estabelecidas no Termo 
de Referência – Anexo I  deste edital e apresentada em papel timbrado da licitante, por meio 
mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, tendo suas folhas devidamente numeradas. No caso de manuais, 
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catálogos e impressos explicativos que forem anexados à proposta técnica, deverão estar redigidos 
em idioma Português. 

 
8.3 A Proposta Técnica será julgada com base nos documentos e informações a serem entregues e 

prestadas pelas empresas licitantes, os quais serão analisados e pontuados de acordo com os itens da 
licitante e pelos itens pontuáveis, nos termos previstos no Anexo I deste Edital. 

 
9 PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N.º 03 
 

9.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II e II A deste ato convocatório, 
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e 
inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações 
contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou 
representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 
b) Razão Social, número do CNPJ, telefone/fax/mail/contato da empresa. 

 
c) Preço unitário e global expresso em moeda nacional, fixo e irreajustável pelo período de 18 

(dezoito) meses, inclusas todas as despesas que forem devidas, para entrega CIF/Camaçari. 
 

d) Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo. 

 
9.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços: 

 
a) Os dados do representante legal, conforme modelo constante no Anexo V deste edital. No caso 

de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do 
outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. 
 

b) Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 
remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da contratada), 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de 
qualquer natureza, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com 
fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados. 

 

9.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
9.4 Os tributos incidentes sobre a execução do serviço deverão ser levados em conta, na formulação da 

Proposta de Preços da CONTRATADA, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

 

9.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 

 
9.6 A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser sanada pelo representante 

presente à reunião de abertura do Envelope n.º 03, desde que apresente documento com poderes para 
tanto. 
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9.7 As licitantes deverão, quando solicitado pela Comissão de Licitação, apresentar a Composição de seus 
preços unitários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
10 PROCEDIMENTO 

 
10.1 Os envelopes para participação desta licitação serão recebidos pela Comissão e a sessão será 

realizada em local, data e horários indicados no campo II – Dados do Edital, sendo recomendável a 
presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e 
desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste item. 
 

10.2 Abertura do Envelope n° 01 – Documentos de Habilitação 
 

10.2.1 Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes das empresas, o Presidente 
da Comissão fará a abertura do (s) Envelope (s) n° 01.  
 

10.2.2 Encerrada a etapa de credenciamento, não será admitida a participação de empresas 
retardatárias, salvo se com isso, concordarem expressamente e em unanimidade, os 
presentes, devendo essa circunstancia ficar consignada na Ata da Sessão.  

 

10.2.3 Abertura do(s) Envelope(s) n.º 01 – Habilitação, cujos documentos serão lidos e rubricados pelos 
membros da Comissão e licitantes. 

 
10.2.4 Após a rubrica dos documentos, o Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para 

questionamentos, observações e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis sobre os 
documentos de habilitação, os quais serão consignados de imediato, na mesma sessão, ou 
designará outra data para divulgação do resultado se a questão requerer exame mais apurado. 

 

10.2.5 Deliberação da Comissão de licitação, sobre a habilitação ou inabilitação da(s) licitante(s), e 
CLASSIFICAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS, conforme critérios de 
julgamento constantes no item 12 deste edital. 

 

10.2.6 No caso de inabilitação, abrir-se-á o prazo, previsto no art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, para 
interposição de recurso contra a habilitação e/ou inabilitação dos licitantes. 

 

10.2.7 No caso da inabilitação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de novos documentos, sanadas as falhas que levaram à sua 
inabilitação. 

 

10.2.8 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos. 
 

10.2.9 Os Envelopes nº 02 e nº 03, ficarão sob a guarda da Comissão, devidamente lacrados e 
rubricados nos lacres pela Comissão e licitantes.  

 
10.2.10 Após a divulgação do resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação, a Comissão 

concederá o prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo em 
seu poder devidamente lacrados os Envelopes nº 02 e nº 03 de todas as empresas. Se todos 
os licitantes abrirem mão de prazo recursal, o Presidente da Comissão dará 
prosseguimento à sessão passando à abertura do Envelope nº 02.  
 

10.2.11 A abertura dos Envelopes nº 02 e nº 03 das empresas habilitadas, serão realizadas em sessão 
pública para a qual todas as licitantes que deverão acompanhar a convocação em Diário Oficial 
e preferencialmente no portal de Compras do Município. 
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10.3 Abertura do Envelope n° 02 – Proposta Técnica 
 

10.3.1 Concluído o exame dos documentos do Envelope n°01, a Comissão fará a abertura dos 
Envelopes n°02, em nova data e horário previamente designado. 
 

10.3.2 Abertura dos envelopes das propostas técnicas das empresas no Envelope nº 02. 
 

10.3.3 Leitura pelo Presidente da Comissão dos dados básicos das Propostas Técnicas, cujos 
documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e por todos os presentes. 

 

10.3.4 Divulgado o resultado do julgamento da classificação das propostas técnicas, a Comissão 
concederá o prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo em 
seu poder devidamente lacrados os Envelopes nº 03, os quais deverão ser rubricados pela 
Comissão e por todos os licitantes presentes na sessão e devidamente registrado em Ata . 

 

10.3.5 Abertura do envelope nº 03, caso não haja interposição de recursos. 
 

10.3.6 Havendo recurso, os Envelopes n°03 ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação até 
julgamento e aguardando sua abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 

 
10.3.7 No caso da desclassificação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 

(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, sanadas as falhas que levaram à sua 
desclassificação. 

 
10.3.7.1 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não 

aceitos. 
 

10.3.8 Os Envelopes n° 03, das licitantes que tiverem as suas propostas técnicas desclassificadas, 
ficarão sob a guarda da comissão até a publicação do resultado da presente licitação, 
devidamente lacrados e rubricados nos lacres pela Comissão e licitantes. 

 
10.4 Abertura do Envelope nº 03 – Proposta de Preços. 

 

10.4.1 Concluído o exame dos documentos dos Envelopes nº 01 e n°02, Documentos de Habilitação e 
Proposta Técnica, respectivamente, em nova data e horário, previamente designados e na 
presença dos licitantes, a Comissão fará a abertura dos Envelopes nº 03 – Proposta de Preços. 
 

10.4.2 Abertura do Envelope nº 03 – Proposta de Preços, do licitante classificado em primeiro lugar, 
cujos documentos serão lidos e rubricados pelos membros da Comissão e licitantes. 

 
10.4.3 Após a rubrica dos documentos, a Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para 

questionamentos, observações e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis sobre os 
documentos de habilitação, os quais serão registrados em ata. 

 
10.4.4 Deliberação da Comissão de licitação sobre a classificação ou não do primeiro classificado. 
 

10.4.4.1 No caso de desclassificação do primeiro classificado, convocação do segundo classificado, 
e assim sucessivamente na ordem de classificação, até a apuração de um licitante que 
atenda às exigências do edital, declarando-o vencedor. 
 

10.4.4.2 No caso da desclassificação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, sanadas as falhas que 
levaram à sua inabilitação. 
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10.4.4.3 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não 
aceitos. 

 

10.5 Declaração do licitante vencedor, abrindo-se o prazo previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 
para interposição de recurso contra a habilitação e/ou inabilitação das licitantes. 
 

10.6 Divulgado o resultado do julgamento da classificação das propostas de preços, a Comissão concederá 
o prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.7 Das sessões do recebimento e da abertura dos envelopes, bem assim daquelas convocadas para a 
divulgação do resultado de recursos e de avaliação técnica, serão lavradas atas circunstanciadas, que 
serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes e nas quais poderão 
inserir observação e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis. 

 
11 DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

11.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 
41 da Lei 8.666/93. 
 

11.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia 
útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2º do art. 41 
da Lei 8.666/93. 
 

11.3 O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 
da Lei 8.666/93, e deverá ser protocolado na recepção da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, 
no endereço constante no item III – DADOS DO EDITAL, no horário das 08h às 14h. 

 

11.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão apresentar suas 
contra razões, impugnando-os no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

11.5 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 

11.6 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
 

11.7 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida comprovação da 
representação legal de quem assina, será considerada como solicitação de esclarecimento. 
 

12 JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO. 
 

12.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste 
Edital, desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital. 
 

12.2 Critérios de Julgamento da Habilitação 
 

12.2.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital. 
 

12.2.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital, apresentar 
documento(s) incompleto(s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com seus 
prazos de validade vencidos será inabilitada. 

   

12.2.3  A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação da licitante deverá ser 
comunicada imediatamente à Comissão de Licitação, no momento que ocorrer. 
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12.2.4 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste 
Edital, desclassificará a respectiva licitante, respeitado o disposto neste edital. 

 
12.3 Critérios de Julgamento da Proposta Técnica 

 

12.3.1  A Comissão julgará as Propostas Técnicas e de Preços e classificará as licitantes pelo tipo de 
TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos no  Anexo I deste Edital. 
 

12.3.2  Para o cálculo da Nota da Proposta Técnica (NT) será utilizada a fórmula descrita no  ANEXO I 
deste Edital. 

 

 
12.3.3 Serão automaticamente desclassificadas as Propostas Técnicas apresentadas fora das 

condições e especificações deste Edital. 
 

12.3.4  No caso de empate após a avaliação final, pela aplicação da fórmula apresentada no ANEXO I 
deste edital, e depois de observado o disposto no art. 45 § 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, utilizar-
se-á o sorteio, em ato público, através de convocação dos licitantes. 

 
12.4 Critérios de Julgamento de Propostas de Preços 

 

12.4.1  A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 
considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital. 
 

12.4.2  Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a Comissão 
procederá à diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços 
unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção. 

 
a) Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os descritos por 

extenso.  
 
b) Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 
c) Os valores deverão conter 02 (duas) casas decimais. 
 
d) Para o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NP) será utilizada a fórmula descrita no  ANEXO 
I deste Edital. 

 
12.4.3  Serão desclassificadas as propostas: 

 
a) Com preços unitários e totais constantes na planilha orçamentária superiores aos 

máximos admitidos para a presente licitação. 
 
b) Havendo divergência entre os quantitativos na planilha da licitante em relação a planilha 

do Município. 
 

c) Que não atender a diligência constante no subitem 22.4 deste Edital. 
 

d) Que deixar de atender a quaisquer das condições contidas no edital, omissão, 
irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo. 

 
e) Preços manifestadamente inexequíveis. 

 



 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 13 de 50  
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

12.4.4  Até a assinatura do Contrato, poderá a Comissão de Licitação desclassificar a proposta da 
licitante, em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de 
outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta 
licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou administrativa. 
 

12.4.5  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais 
sanções cabíveis. 

 

12.4.6  Os erros materiais irrelevantes poderão ser objetos de saneamento, mediante ato motivado do 
Presidente. 

 

12.4.6.1 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a 
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta.  
 

12.4.6.2 Para o cálculo da nota final (NF) de cada proposta será utilizada a fórmula descrita no 
ANEXO I deste Edital. 

 

12.4.7   Terá sua proposta classificada a licitante que apresentar a maior Nota Final (NF). 
 

12.4.8  Se não for possível a divulgação do resultado da licitação na sessão da licitação, esta se dará 
através de divulgação no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br).  

 

13 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) 
incluído(s) nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a 
reclamação ou indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se os limites 
da Lei. 
 

13.2 A Comissão apresentará ao Prefeito Municipal todo o processo de licitação, contendo parecer 
conclusivo para fins de homologação e adjudicação. 
 

14 INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

14.1 Após homologada a licitação, o Município de Camaçari convocará o adjudicatário para assinar o 
Contrato, via fax ou e-mail, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação. 
Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente 
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador. 
 

14.2 Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item anterior 
é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados 
os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 

 

14.3 Não será permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do 
objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

 

14.4 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento que comprove sua 
representação legal.  

 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
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14.4.1 No caso do sócio deverá ter poderes de administração, apresentando o contrato social, as 
alterações posteriores e documento oficial de identificação.  
 

14.4.2 No caso de procurador, deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em cartório, 
com poderes para assinar contrato e retirar Nota e Empenho, em nome da empresa e 
documento oficial de identificação. 

 

14.5 O contrato a ser firmado obedecerá a minuta constante no Anexo IV deste Edital. 
 

14.6 Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 
1º incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93. 

 

14.7 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar 
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se 
houver). 

 

14.8 No caso de opção por Título da Dívida Pública, este documento deverá: 
 

a) ser apresentado e entregue em original; 
 

b) estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, com no máximo 
doze meses da data de emissão, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo 
de resgate, taxa de atualização, condições de resgate; 

 
c) dar cobertura exclusivamente ao contrato celebrado. 

 
14.9 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões resultante de acordo 
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

14.10 Tratando-se de contrato de menos de um ano, na forma da lei, os preços propostos serão 
considerados fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses. 

 
15 EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1 O prazo de execução dos serviços está indicado no Item IV – Dados deste Edital. 
 

15.2 A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Educação, para verificação 
do cumprimento das Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 
 

15.3 Competirá ao representante da Secretaria de Educação do Município de Camaçari, proceder ao 
acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua 
conclusão. 

 

15.4 Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a execução progressiva 
dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados. 

 

15.5 O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Educação do Município de 
Camaçari e estabelecerá expressamente a relação e prazos para execução dos serviços autorizados. 
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15.6 O executante deverá estar informado sobre a natureza dos serviços, suas condições gerais e demais 
fatores que possam influir na mesma, antes da elaboração das propostas, comparando e verificando 
minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos. 

 

16 PAGAMENTO 
 

16.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no Item VI – Dados do 
Edital.  
 

16.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.  
 

16.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preço. 

 
17 OBRIGAÇÕES 

 
17.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas na Cláusula Oitava do 

Anexo IV – Minuta do Contrato, e fazem parte deste edital, independente de transcrição. 
 

18 RESILIÇÃO 
 

18.1 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 

19 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 

19.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
20 SANÇÕES 

 
20.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses elencadas nos Art. 81 a 85 da Lei Federal n.º 8.666/93, será 

aplicado a correspondente sanção, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 
 

20.2 A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sansões elencadas na Cláusula Décima do Anexo 
IV – Minuta do Contrato, que é parte integrante deste edital independente de transcrição, na hipótese 
de descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, graduadas conforme a gravidade 
da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após prévio processo administrativo, garantida 
a ampla defesa e o contraditório. 

 
21 TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES). 
 

21.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 
identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
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21.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

21.1.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 21.1.1, implicará na inabilitação 
do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei Federal no 8.666/93. 

 

21.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de 
Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha 
apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação.  

 

21.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

21.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. 

 

21.3  Para efeito do disposto no item 21.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 21.2.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 21.2.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
21.4  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 21.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

21.5 O disposto nos itens 21.2 e 21.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

21.6 Independente do disposto nos itens 21.2 e 21.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
após a convocação sob pena de preclusão. 

 
22 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1  Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis 
pela licitação, querem direta ou indiretamente. 
 

22.2  A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste edital e seus anexos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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22.3  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Secretária de Educação 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, 
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

22.4  É facultado ao Presidente ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

22.5 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Presidente, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 

 

22.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 

 

22.7  As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

 

22.8  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário 
Oficial e preferencialmente no Portal de Compras do Município www.compras.camacari.ba.gov.br. 

 

22.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem 
como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação. 

 

22.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Presidente com base na legislação 
vigente. 

 

22.11 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

22.12 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, através do telefone/fax (71)3621-6717/6880 ou e-mail: 
compelpmc@gmail.com, até dois úteis antes da sessão. 

 
22.13 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja 

 
Camaçari – Bahia, 21 de julho de 2021. 
 
________________________________ 
Ana Paula Souza Silva 
Presidente da COMPEL  

mailto:compelpmc@gmail.com
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CONCORRÊNCIA N° 0003/2021 - COMPEL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei nº 803/2007, Lei 8.666/1993 e Lei nº 123/2006 

2. SECRETARIA SOLICITANTE 

2.1. Secretaria Municipal de Educação 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A contratação de instituição qualificada para a Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e 
Formação de Docentes pretende colaborar com a implementação de uma política pública de formação continuada, 
vinculada às práticas profissionais dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de 
qualificar os indicadores do desenvolvimento da educação da rede pública municipal de Camaçari. Uma vez que cada 
ponto, cada elo da rede escolar e educacional de um município precisa ser fortalecido na sua identidade e capacidade 
de funcionamento, é premente que as secretarias municipais aprimorem o próprio funcionamento, redefinindo funções, 
revitalizando processos, tendo em vista o cumprimento de metas educacionais elencadas nos Planos Municipais de 
Educação e Planos Plurianuais de Educação - PPA. Essas são as Diretrizes assumidas pela Secretaria Municipal de 
Educação de Camaçari. 

3.2. Uma rede educacional não funciona sem procedimentos claros de mediação, gestão, acompanhamento, avaliação 
permanente e, igualmente importante, investimento nas relações e no desenvolvimento de pessoas. É preciso, portanto, 
pensar na governança participativa e em mecanismos de acompanhamento capazes de garantir a ética e a 
transparência indispensáveis à sustentação de Redes Colaborativas. 

3.3. Assim, a proposta aqui delineada se alicerça na formação de quadros profissionais locais e na criação e 
implementação de um Sistema Próprio de Ensino, considerados como ações estratégicas para consolidação da política 
pública educacional que visa a garantia da qualidade social da educação. 

3.4. As linhas de atuação articuladas e entrelaçadas entre si, consideradas de suma importância para o 
desenvolvimento de um modelo educacional que tenha como pressuposto a participação dos atores educacionais e a 
democratização do ensino são: 

3.4.1. Mobilização Política 

3.4.1.1. Ações de mobilização que buscam assegurar a continuidade de políticas públicas educacionais 
contextualizadas, pertinentes e significativas. 

3.4.2. Formação Continuada 

3.4.2.1. Assume metas relacionadas à formação de leitores e escritores em todas as áreas de conhecimento,  aos 
componentes Língua Portuguesa, Matemática, às áreas Ciências Humanas e Ciências da Natureza do Ensino 
Fundamental. A formação continuada valoriza soluções e competências locais, estimulando a Rede Municipal de 
Educação a trilhar, com autonomia e sustentabilidade, percursos exitosos, com vistas à garantia da educação como 
direito constitucional e conquista da cidadania. 

3.4.3. Produção de Conhecimentos 

3.4.3.1. Essa linha de atuação alicerça e sistematiza as práticas pedagógicas construídas coletivamente, favorecendo 
a apropriação dos saberes e a possibilidade de compartilhamentos dos mesmos. Nesse sentido, prevê  , à luz da BNCC, 
a produção de Referenciais Curriculares Municipais do Ensino Fundamental, Cadernos Pedagógicos para educadores 
e alunos, diários de classe, vídeos didáticos e Programa de Avaliação Institucional da Rede de Ensino de Camaçari. 
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3.4.3.2. Portanto, o objetivo geral é o de colaborar na estruturação de um Sistema Próprio de Ensino Municipal na 
perspectiva de fortalecimento de uma Política de Educação para a equidade, através de um ensino de qualidade para 
todos, tornando-se mister: 

 a) Revisar e sistematizar, de forma colaborativa, os Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental e da EJA e 
elaborar Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza para 
os anos iniciais do Ensino Fundamental, em consonância com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular e com as 
identidades, culturas e singularidades locais. 

 b) mobilizar os diversos atores na revisão e sistematização dos Referenciais Curriculares e na elaboração de Cadernos 
Pedagógicos através da composição de Grupos de Trabalho com representantes de educadores da rede municipal de 
Camaçari, articulados à formação continuada e aos contextos profissionais. 

 c) realizar a formação continuada de gestores escolares, coordenadores pedagógicos, educadores dos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental e do EJA, além da equipe técnica e pedagógica da SEDUC, tendo como foco 
conhecimentos didáticos, pedagógicos e políticos relacionados ao Referencial Curricular da Rede Municipal de 
Camaçari e Base Nacional Comum Curricular. 

 d) assegurar o fortalecimento da formação continuada de educadores na dimensão escolar, e incorporar, 
progressivamente, práticas educativas exitosas nas rotinas da sala de aula, por meio da utilização de materiais 
pedagógicos próprios – Cadernos pedagógicos e vídeos didáticos – e intervenções didáticas ajustadas, no âmbito da 
inovação pedagógica. 

 e) identificar boas práticas pedagógicas instituídas na rede municipal que estejam em consonância com as bases 
teóricas e metodológicas dos documentos curriculares municipais e a Base Nacional Comum Curricular, para a 
produção de 15 vídeos que nortearão a formação e a prática docente, por meio da tematização da prática. 

 f) elaborar diários de classe tendo como base os Referenciais Curriculares do município de Camaçari. 

 g) elaborar e implementar um Programa de Avaliação Institucional da rede municipal, para monitorar o desempenho 
dos estudantes do Ensino Fundamental, bem como a oferta educacional, a partir de matrizes curriculares municipais e 
dos indicadores da gestão de sala de aula, da gestão escolar e da gestão da rede municipal, no âmbito da criação do 
Sistema Próprio de Ensino de Camaçari. Para tanto, essa ação prevê a customização de ferramenta digital adequada 
à sistematização de todo o processo de avaliação, a ser integrada ao Sistema de Gestão Escolar, utilizado pela 
Secretaria da Educação. 

 4. PÚBLICO ALVO 

4.1. Educadores do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais e EJA), profissionais não docentes, estudantes da rede 
e seus familiares. 

 5.OBJETO 

5.1. contratação de instituição qualificada para a Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de 
Docentes pretende colaborar com a implementação de uma política pública de formação continuada, vinculada às 
práticas profissionais dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de qualificar os 
indicadores do desenvolvimento da educação da rede pública municipal de Camaçari. 

5.1.2. As etapas relacionadas com a formação de docentes, realização de reunião pelos grupos de trabalho ou 
realização de seminários, ocorrerão de forma remota ou presencial, a ser definido em articulação com a SEDUC, 
levando-se em consideração as questões de segurança sanitária decorrente da Pandemia do COVID-19. 
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 6.DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. O objeto do presente Termo de Referência deverá ser executado por meio de 08 (oito) ações, sendo precedido 
pela elaboração e apresentação por parte da CONTRATADA, de competente Plano de Trabalho ou Execução, a ser 
validado pela equipe técnico-pedagógica da Diretoria Pedagógica da Secretaria de Educação, após a assinatura do 
contrato. As ações estão assim definidas: 

Ação 1: Produção de conhecimento: assessoria e consultoria técnico-pedagógica para a elaboração de Cadernos 
Pedagógicos dos anos iniciais de Ensino Fundamental, destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

a) 10 (dez) Cadernos Pedagógicos de Matemática; 

b) 10 (dez) Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa; 

c) 10 (dez) Cadernos Pedagógicos de Ciências Humanas; 

d) 10 (dez) Cadernos Pedagógicos de Ciências da Natureza. 

 Ação 2: Produção de conhecimento: revisão e sistematização de Referenciais Curriculares Municipais do Ensino 
Fundamental e EJA, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a ser produzidos: 

- compêndio 1 (prontos para impressão): atualização, revisão e sistematização dos Referenciais Curriculares 
Municipais do Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 1a a 5a anos; 

- compêndio 2 (prontos para impressão): revisão e sistematização dos Referenciais Curriculares Municipais do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais - 6a a 9a anos; 

- compêndio 3 (prontos para impressão): revisão e sistematização dos Referenciais Curriculares Municipais do Ensino 
Fundamental - EDucação de Jovens e Adultos (EJA). 

Ação 3: Produção de 15 vídeos didáticos, a partir dos Referenciais Curriculares Municipais e das práticas da sala de 
aula dos educadores, além da realização de acompanhamentos formativos na escola para subsidiar essa elaboração 
– metodologia de construção colaborativa. 

Ação 4: Elaboração de Diários de Classe a partir dos Referenciais Curriculares Municipais. Nessa perspectiva, serão 
realizados encontros com os educadores e equipe técnico-pedagógico para elaboração dos Diários de Classe para os 
anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e EJA – metodologia de construção colaborativa. 

 Ação 5: Formação continuada de educadores, sendo: 

Formação Continuada de educadores da EJA (anos iniciais); 
Formação Continuada de educadores do Ensino Fundamental (anos iniciais); 
Formação continuada de educadores do Ensino Fundamental (anos finais); 
Formação Continuada de educadores da EJA (anos finais)   
Formação Continuada de Equipe de Gestão Escolar – escolas com oferta do Ensino Fundamental (anos iniciais); 
Formação Continuada de Equipe de Gestão Escolar – escolas com oferta do Ensino Fundamental (anos finais); 
Formação Continuada da Equipe Técnico-Pedagógica da SEDUC. 
 

Acompanhamento mensal in loco ao município, pela coordenadora pedagógica do projeto da empresa contratada, em 
articulação com a Diretoria Pedagógica e demais grupos de governança para monitoramento e avaliação das ações 
da proposta. 
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Ação 6: Realização de Seminários Municipais envolvendo educadores e profissionais não docentes pertencentes a 
rede municipal de ensino, objetivando a apresentação das experiencias da rede municipal de Camaçari. 

 Ação 7: Realização de 1 Seminário Inter Territorial envolvendo educadores de Camaçari e de outros municípios 
baianos, visando o intercâmbio de experiências. 

Ação 8: Elaborar e implementar um Programa de Avaliação Institucional da rede municipal, para monitorar o 
desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental, bem como a oferta educacional, a partir de matrizes curriculares 
municipais e dos indicadores da gestão de sala de aula,  da gestão escolar e da gestão da rede municipal, no âmbito 
da criação do Sistema Próprio de Ensino de Camaçari. Para tanto, essa ação prevê a customização de ferramenta 
digital adequada à sistematização de todo o processo de avaliação, sendo que tal ferramenta (software) será  integrado 
ao Sistema de Gestão Escolar, utilizado pela Secretaria da Educação. 

O Programa de Avaliação Institucional, com monitoramento da evolução do rendimento dos estudantes do Ensino 
Fundamental será desenvolvido ao longo da execução do contrato, a partir de diálogos a serem realizados com os 
diversos atores da Rede, no intuito de atender as demandas específicas. O desenvolvimento do Programa é um dos 
quatro eixos complementares de nossa política de oferta do Ensino Fundamental. Os outros três são: o Referencial 
Curricular, materiais pedagógicos e a formação de profissionais. 

Quanto a ferramenta digital a ser desenvolvida, ressalte-se que todo projeto, tecnologia, produto, sistema, código-fonte, 
documentação, know-how (saber como fazer) produzido durante o período de execução do contrato será de total 
propriedade da Secretaria de Educação do Município de Camaçari, e não poderá ser utilizado pela contratada seja para 
comercialização, doação, cessão ou qualquer outro tipo que aqui não esteja explicitado. 

6.2. Durante toda a execução do objeto, a CONTRATADA deverá disponibilizar o acervo digital, interativo, a ser 
divulgado no sítio oficial da Prefeitura de Camaçari, contendo todos os documentos e produções gerados nos grupos 
de trabalho, gradativamente à sua elaboração, para consulta pública por parte da comunidade escolar de Camaçari e 
eventuais contribuições. 

6.2.1. O sobredito acervo digital deverá ser desenvolvido por técnicos da CONTRATADA, envolvendo gestões de 
programação, customização, diagramação gráfica e outros, atendendo as especificações técnicas do portal institucional 
da SEDUC, ficando a cargo da CONTRATANTE apenas a integração do conteúdo ao Portal Oficial. 

6.3. O cronograma de execução das atividades será apresentado pela CONTRATANTE após a assinatura do contrato, 
por meio de Plano de Trabalho, a ser analisado e validado pela equipe técnico-pedagógica da SEDUC. 

  7. TABELA DE CUSTO GERAL: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. 
PER. 

 

VALOR TOTAL (R$) 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 
PRÓPRIO DE ENSINO MUNICIPAL E 
FORMAÇÃO DE DOCENTES, DO 
SEGMENTO DA EDUCAÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA. 

1 UN 18 
meses 

Por ação 
executada R$5.779.411,83 

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$):   R$5.779.411,83 
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8. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO: 

8.1. O valor global estimado para o contrato é de R$  R$5.779.411,83  que será pago conforme detalhamento e 
apresentação dos produtos\relatórios a que se refere este Termo de Referência. 

9. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

9.1. A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Educação proporcionará assistência ao pessoal técnico da 
empresa prestadora de serviço, facilitando as operações necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades 
atinentes ao objeto do deste Termo, disponibilizando à entidade, as instalações e material para desenvolvimento das 
atividades quando “in loco”. 

 10. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

 10.1. Apresentar atestados de capacidade técnica, ou documento que o valha, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado atestando que os colaboradores da empresa CONTRATADA, independente do vínculo (celetista, 
prestador de serviço, etc), executaram este tipo de serviço ou de características semelhantes. 

10.2. Apresentar Currículos e Certificações dos profissionais que compõem o quadro técnico da entidade. 

10.3. As propostas técnicas deverão ser formuladas conforme modelo abaixo e serão julgadas de acordo com o 
conteúdo exigido em cada item da planilha 

10.3.1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA (CP) – 50 (cinquenta) pontos 

Elemento a ser avaliado (Perfil da Empresa) Pontuação por 
atestado 

Pontuação 
Máxima 

Elaboração e implementação colaborativa envolvendo as crianças e 
profissionais da educação de Documento Curricular Municipal 
comprovadamente organizado por campos de experiência e corte etário, 
conforme definido pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o 
segmento do Ensino Fundamental, em sintonia com as especificidades da 
rede pública municipal de ensino, comprovada por meio de certificado, 
atestado ou documento que o valha. 

10,0 10,0 

Tecnologia Educacional chancelada pelo MEC no segmento do Ensino 
Fundamental comprovada através de certificado ou atestado ou 
documento que o valha. 

5,0 10,0 

Elaboração colaborativa envolvendo os profissionais da educação de 
material pedagógico para o professor (caderno pedagógico, orientações 
pedagógicas, manual pedagógico, dentre outros), em sintonia com as 
especificidades da rede pública municipal de ensino, comprovada através 
de amostra de material produzido, chancelado pelo ente público que 
contratou os serviços ou vinculado ao cadastro ISBN. 

5,0 10,0 

Elaboração de um programa municipal para o Ensino Fundamental que 
articule currículo, formação, elaboração de materiais e monitoramento, em 
sintonia com as especificidades da rede pública municipal de ensino, 
comprovada por meio de certificado, atestado ou documento que o valha. 

5,0 10,0 

Capacidade técnica reconhecida nacionalmente e/ou internacionalmente, 
comprovada através de certificado ou atestado ou documento que o valha. 5,0 10,0 
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10.3.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (EE) – 40 (quarenta) pontos 

Elemento a ser avaliado Pontuação por 
atestado 

Pontuação 
Máxima 

Publicação de material orientador para coordenadores pedagógicos e 
gestores com perfil teórico prático para o segmento do Ensino 
Fundamental comprovada através de amostra de material produzido, 
chancelado pelo ente público que contratou os serviços ou vinculado ao 
cadastro ISBN. 

5,0 10,0 

Publicação de material orientador para educadores com perfil teórico 
prático para o segmento do ensino fundamental, comprovada através de 
amostra de material produzido, chancelado pelo ente público que 
contratou os serviços ou vinculado ao cadastro ISBN. 

5,0 10,0 

Formação continuada, devidamente comprovada, articulada aos 
contextos de trabalho de profissionais da educação atuantes do segmento 
do Ensino Fundamental, comprovada por meio de certificado, atestado ou 
documento que o valha. 

5,0 5,0 

Produção de recursos audiovisuais articulados com conteúdo teórico-
práticos para o segmento do Ensino Fundamental, comprovada através 
de certificado ou atestado ou documento que o valha. 

5,0 5,0 

Experiencia na elaboração de indicadores de qualidade e plataforma 
digitais para sua implementação. 5,0 5,0 

Experiência na formação contínua de educadores que atuam com 
Educação de Jovens e Adultos. 5,0 5,0 

10.3.3. EXPERIENCIA DA EQUIPE TÉCNICA (ET) – 10 PONTOS 

Elemento a ser avaliado 
Pontuação por 

atestado 
/histórico 

Pontuação 
Máxima 

Profissionais Especialistas (Lato Sensu) na área de Educação, especificar 
quantos profissionais, e, a área da especialização, se necessário - (0,5 
ponto para cada colaborador vinculado). 

0,5 2,0 

Profissionais com Mestrado (Strito Sensu) na área de Educação, 
especificar quantos profissionais, e, a área do mestrado, se necessário   - 
(0,6 ponto para cada colaborador vinculado). 

0,6 3,0 

Profissionais com Doutorado (Strito Sensu) na área de Educação, 
especificar quantos profissionais, e, a área do doutorado, se necessário - 
(1,0 ponto para cada colaborador vinculado). 

1,0 5,0 

 Nota: CP + EE + ET = 100 pontos. 

 11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 11.1. Julgamento da Proposta Técnica 

 11.1.1. Consideradas as especificações técnicas mínimas exigidas, a pontuação técnica do serviço proposto dar-se-á 
de acordo com o estabelecido no item 7, das exigências técnicas. 

  



 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 24 de 50  
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

11.1.2. Será desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima, somados os aspectos relacionados 
ao Conhecimento do Problema, Experiência da Empresa e Experiência da Equipe Técnica, ou seja, 50 pontos ao 
cômputo final, alusivo às Exigências Técnicas (item 10), deste TR. 

 11.1.3. Para cada proposta será apurado um número de pontos, obtido pelo somatório dos pontos em cada item (10.3.1 
+ 10.3.2 + 10.3.3), que compõem o item 10, deste TR. 

12.DEFINIÇÃO DOS ITENS PONTUÁVEIS NA AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 12.1. Para cada proposta será apurado um número de pontos (NP), obtido pelo somatório dos pontos em cada um dos 
itens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3. deste TR, que compõem o item 10, deste TR. 

12.2. Para cada proposta técnica classificada, após o somatório total de pontos, será atribuída uma nota técnica, de 
acordo com a aplicação da seguinte fórmula: 

      NT = ST x 100       

       MST        

Onde: 

NT = Nota Técnica 

ST = Somatório Técnico do Proponente 

MST = Maior Somatório Técnico obtido dentre os classificados. 

 12.3. Para efeito de atribuição da nota técnica, somente serão consideradas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 12.4. Somente serão abertos os envelopes contendo a proposta de preço, dos proponentes que obtiverem a 
valorização mínima (50%) conforme descrito no item 10. Aos proponentes que não obtiverem a valorização mínima 
será devolvido intacto o envelope contendo a proposta de preço, após transcorrido o prazo sem interposição de recurso, 
ou na hipótese de desistência expressa do exercício deste direito, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

13. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

13.1. As propostas de preços serão analisadas, avaliadas, julgadas e organizadas da ordem da menor proposta para 
a maior. Classificadas as propostas de preços, serão atribuídas às mesmas, uma nota de preço, de acordo com a 
aplicação da seguinte fórmula: 

     NP = MP x 100       

       PP        

Onde: 

NP = Nota de Preço 

MP = Menor Preço proposto dentre os proponentes 

PP = Preço proposto pelo proponente 

 13.2. Para efeito de atribuição da nota de preço, somente serão consideradas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
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13.3. Os preços dos itens devem ser cotados separadamente, sendo que para fins da atribuição da nota de preço, será 
utilizado o valor global proposto pela Proponente. 

13.4. Para fins de composição de custos, quando da apresentação da proposta de preços, deverá ser observado o 
quantitativo mínimo de profissionais indicados no Anexo I do presente Termo de Referência, considerando as 
especificidades das Ações que contemplam o objeto do presente. 

14.JULGAMENTO FINAL 

 14.1. A nota final será obtida de acordo com aplicação da seguinte fórmula: 

 NF = NT x 0,5 + NP x 0,5 

 Onde: 

 NF = Nota Final 

 NT = Nota Técnica 

 NP = Nota de Preço 

 0,5 = Peso atribuído à técnica 

 0,5 = Peso atribuído ao preço. 

 14.2. Para efeito de atribuição da nota final, somente serão consideradas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

15. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO 

 15.1. A classificação das Proponentes far-se-á em ordem crescente dos valores das Notas Finais. 

 15.1. Será adjudicada a Proponente que obtiver a MAIOR NOTA FINAL (NF), para a proposta global. 

 16. DO PRAZO 

 16.1.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 16.1.1. O prazo para execução do contrato será dentro da vigência do contrato a partir da emissão da Ordem de 
Serviço Inicial. 

 16.2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 16.2.1. O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses contados a partir da sua assinatura. 

  17. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

 17.1. Deverá ser realizada em até 30 dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, correspondente à 
efetiva execução do serviço objeto do contrato. 

 17.2. O pagamento dos serviços será feito em conformidade com a contratação, mediante a entrega de relatórios 
parciais a cada etapa de execução e dos produtos (ação) correspondentes. 
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 17.3. Os desembolsos dos pagamentos serão efetuados concomitante à elaboração dos relatórios elaborados 
pela CONTRATADA, validados pela Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, contemplando as 
atividades que foram desenvolvidas, conforme cronograma de atividades (plano de trabalho ou execução). 

  17.3.1. Cronograma (sujeto a alteração, mediante mudança do plano de trabalho pela empresa contradada, 
endossado pela equipe técnica da DIPE - Diretoria Pedagógica) 

Período  

(18 meses) 
Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4 Ação 5 Ação 6 Ação 7 Ação 8 

1º mês ||||||||        

2º mês ||||||||        

3º mês |||||||| ||||||||   ||||||||    

4º mês |||||||| |||||||| ||||||||  ||||||||    

5º mês |||||||| |||||||| ||||||||  ||||||||    

6º mês |||||||| |||||||| ||||||||  ||||||||    

7º mês |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||    

8º mês |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||    

9º mês |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||    

10º mês |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||    

11º mês |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||    

12º mês |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||    

13º mês |||||||| |||||||| ||||||||  |||||||| ||||||||   

14º mês |||||||| |||||||| ||||||||  |||||||| ||||||||   

15º mês ||||||||    |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| 
16º mês ||||||||    |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| 
17º mês ||||||||     |||||||| |||||||| |||||||| 
18º mês ||||||||       |||||||| 

17.3.1.1. Admitir-se-á a execuçção da ação 1, obedecendo o seguinte fracionamento: 

Ação 1 - Parte 1: PLanejamento estratégico, sob colaboração com a rede, do roteiro de construção dos Cadernos 
Pedagógicos; 

Ação 1 - Parte 2: Produção  de conteúdos - versão preliminar; 

Ação 1 - Parte 3: Produção  de conteúdos - versão final, revisada e corrigida; 

Ação 1 - Parte 4: Cadernos editorados eletronicamente, prontos para impressão.  

17.4. O quadro seguinte especifica os valores percentuais das parcelas referentes à apresentação dos produtos. 

 ETAPA DESCRIÇÃO PERCENTUAL 
1º AÇÃO 1 35% 
2º AÇÃO 2 15% 
3º AÇÃO 3 8% 
4º AÇÃO 4 8% 
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5º AÇÃO 5 10% 
6º AÇÃO 6 8% 
7º AÇÃO 7 6% 
8º AÇÃO 8 10% 

17.5. Admitir-se-á o pagamento fracionado da ação, nos casos das ações que possuírem sub ações, em conformidade 
com o detalhamento das ações (Anexo 1), ratificadas no Plano de Trabalho ou Execução, desde que devidamente 
comprovada a sua execução e validada pela equipe técnico-pedagógica da Diretoria Pedagógica, da SEDUC. 

 18. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 18.1. A gestão e fiscalização dos serviços ficarão sob a responsabilidade da equipe técnico-pedagógica da Diretoria 
Pedagógica, da SEDUC, que deverá garantir a plenitude da execução do serviço contratado, monitorando, fiscalizando 
e notificando a CONTRATADA de eventuais infrações acometidas e aferindo o serviço para fins de pagamento de 
fatura. 

19.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 19.1. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros de sua responsabilidade; 

 19.2. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA, informações adicionais, 
dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

 19.3. Fiscalizar rigorosamente, através da Secretaria Municipal de Educação e/ou pelos responsáveis, se a prestação 
obedece aos critérios definidos pelo Plano de Trabalho ou Execução; 

 19.4. A prefeitura Municipal de Camaçari – BA, não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou 
futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos às obrigações 
aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 

20.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 20.1. Recursos humanos: disponibilizar os profissionais qualificados e habilitados que serão responsáveis pela 
execução das 08 (oito) ações que contemplam o objeto do presente Termo de Referência; 

20.2. Assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas objeto do presente Contrato com perfeição e 
acuidade, mobilizando, para tanto, profissionais capacitados e submetidos a prévio treinamento; 

20.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária; 

20.4. Manter sempre atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, ficando a CONTRATADA desde já 
responsabilizada por quaisquer acidentes dos quais possam ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por 
tudo quanto as leis lhe asseguram; 

20.5. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros decorrentes da 
execução deste Contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades no tocante a vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, em caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e 
penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda; 

20.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições da habilitação e qualificação exigidas na contratação; 



 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 28 de 50  
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

20.7. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles 
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que venham incidir sobre o 
presente contrato; 

20.8. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente; 

20.9. Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, em decorrência dos serviços 
objeto do presente instrumento, adotando medidas internas de segurança; 

20.10. A empresa prestadora de serviço deverá se manter durante toda a prestação dos serviços, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

20.11. Apresentar Plano de Trabalho ou Execução após a assinatura do contrato, contemplando todas as ações objeto 
do presente Termo de Referência; 

20.12. Adotar, como parâmetro, para elaboração dos produtos apresentados, as salvaguardas ambientais, sociais e de 
gênero defendidas pela CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina. 

21.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 21.1. A contratação se dará no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Camaçari, que será responsável pelo 
pagamento de todos os encargos tributários, sociais e trabalhistas, referentes a este contrato. 

 21.2. Será vedado ao Contratado ceder quaisquer informações e/ou documentos, objetos deste Contrato, sem prévia 
autorização do CONTRATANTE. 

 21.3. O Contratado deverá executar as atividades constantes neste TR de acordo com os mais elevados padrões de 
competência e integridade profissional e ética, junto à equipe técnica da SEDUC. 

 21.4. As salvaguardas ambientais e sociais defendidas pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina 
devem ser respeitadas e adotadas como parâmetro para elaboração dos produtos a serem apresentados pelo 
Contratado. 

 22.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 22.1. Projeto Atividade 5031. Elemento: 449039, 449040. Fonte: 41.91.000 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 

Responsável pela Elaboração  

 NEURILENE MARTINS RIBEIRO 

ORDENADOR(A) DA DESPESA 
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CONCORRÊNCIA N° 0003/2021 - COMPEL 
ANEXO I A – TERMO DE REFERÊNCIA 

 DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

AÇÃO 1: Elaboração de 40 Cadernos Pedagógicos para o 1o ao 5o ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

1.1. Realização de Grupos de Trabalho com educadores da rede municipal para elaboração, de forma 
colaborativa, de 40 Cadernos Pedagógicos – Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – metodologia de 
construção colaborativa. 

Envolvidos 

GTE – Grupo de Trabalho de Educadores - compostos por representantes de 
professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares equipe técnica da 
SEDUC envolvidos diretamente na elaboração dos Cadernos Pedagógicos de Língua 
Portuguesa (10), Matemática (10), Ciências Humanas (10) e Ciências da Natureza (10) 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano 

Periodicidade 

05 encontros de 4 horas cada GTE – no decorrer dos meses para elaboração 
colaborativa das sequências didáticas dos Cadernos Pedagógicos. Em cada GTE 
serão discutidas as sequências didáticas inseridas no Caderno de um ano de 
escolarização (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano) 

Detalhamento 

Mediar o processo de análise e elaboração dos Cadernos Pedagógicos do Ensino 
Fundamental (anos iniciais) produzidos no período. Os GTE terão, portanto, como foco 
a discussão do conteúdo, planejamento de sequências didáticas, socialização 
de  textos produzidos  e organização dos cadernos pedagógicos elaborados no período. 

1.2. Sistematização de conhecimento – construção colaborativa de Cadernos Pedagógicos – Ensino 
Fundamental (anos iniciais) 

Equipe Técnica de 
elaboração 

Mínimo de 01 (um) Consultor especialista de cada área ou componente: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia 

Mínimo de 04 (um) Consultor especialista nas temáticas: Currículo, diversidade, 
Identidade Cultural, Étnico racial e de gênero, Educação Especial e do Campo. 

Mínimo de 01 (um) parecerista para cada componente ou área – curriculista 
reconhecido nacionalmente para emitir parecer sobre o material produzido: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 

Mínimo de 05 (cinco) profissionais técnico-pedagógicos – sendo 01 (um) para cada ano 
de escolarização para apoio didático pedagógico em todo o processo. 

Mínimo de 05 (cinco) ilustradores – para produzir ilustrações dos Cadernos 
Pedagógicos – 01 (um) para cada ano de escolarização. 

Mínimo de 01 (um) fotógrafo para produzir imagens a serem incluídas nos Cadernos 
Pedagógicos. 

Equipe de edição de editoração dos Cadernos Pedagógicos para realizar as etapas de 
revisão, edição e editoração e entrega dos Cadernos para impressão. 

Periodicidade Conforme cronograma a ser discutido e aprovado pela equipe técnica da SEDUC, após 
assinatura do contrato. 

Detalhamento 

Antes do encontro: a Equipe de elaboração sistematiza/produz material com base nas 
referências/experiências/demandas da rede e encaminha antecipadamente aos 
componentes dos GTs o material pedagógico elaborado no período para leitura, análise 
e contribuições, além de ajustes necessários. 
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Durante o encontro: Durante os encontros do GT os grupos serão organizados por área 
ou componente, para planejamento /análise /revisão  das sequências didáticas que 
comporão os Cadernos Pedagógicos. As produções dos GT serão compartilhadas com 
todos os educadores da rede por meio de Plataforma Digital, para ciência e análise. 

Após o encontro: a equipe de consultores realizará sistematização das produções e 
compartilhará com os educadores para a devida apreciação. 

Os participantes dos GTEs socializarão as produções e decisões junto aos colegas das 
suas escolas. 

Diálogo permanente com os educadores da rede através de grupos, e outros meios de 
comunicação. 

AÇÃO 2 - Produção de conhecimento: assessoria e consultoria técnico-pedagógica para a revisão e sistematização de 
Referenciais Curriculares Municipais do Ensino Fundamental e EJA em consonância com a Base Nacional Comum 
Curricular 

2.1. Realização de Grupos de Trabalho para revisão e sistematização, de forma colaborativa, dos 
Referenciais Curriculares Municipais do Ensino Fundamental – metodologia de construção 
colaborativa. 

Envolvidos 
GTE – Grupos de Trabalho de Educadores - composto por representantes de 
educadores de todas as áreas de conhecimento, gestores escolares, coordenadores 
pedagógico e pela Equipe Técnica da Seduc. 

Periodicidade Serão cumpridas 20h com cada GTE 

Detalhamento 

Mediar o processo de análise, revisão e sistematização dos Referenciais Curriculares 
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Camaçari. 

Os GTE terão, portanto, como foco a discussão, análise, revisão e sistematização dos 
Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental, bem como socialização dos textos 
produzidos. 

2.2. Produção de conhecimento – construção colaborativa de Referenciais Curriculares Municipais –
Ensino Fundamental. 

Equipe técnica 

Mínimo de 01 (um) Consultor especialista de cada componente: Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física, Língua Estrangeira, 
Ensino Religioso/Filosofia. 

Mínimo de 04 (quatro) Consultores especialista nas temáticas: Currículo, diversidade, 
Identidade Cultural, Étnico racial e de gênero, Educação Especial e do Campo 

Mínimo de 01 (um) parecerista para cada área - educador reconhecido nacionalmente 
para emitir parecer sobre o material produzido: Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia, Ciências, Educação Física, Língua Estrangeira, Ensino 
Religioso/Filosofia, questões de segurança ambiental, Étnico racial, diversidade e 
questões de gênero, Educação Especial – 11 (onze) pareceristas. 

Mínimo de 01 (um) profissional Técnico-Pedagógico para apoio didático pedagógico 
em todo o processo. 

Mínimo de 01 (um) ilustrador – para produzir ilustrações dos Referenciais. 
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Mínimo de 01 (um) fotógrafo para produzir imagens a serem incluídos nos referenciais 
curriculares. 

Equipe de edição e editoração dos Referenciais Curriculares para realizar as etapas de 
revisão, edição e editoração e entrega dos Referenciais Curriculares Municipais do 
Ensino Fundamental, para impressão. 

Periodicidade Conforme cronograma a ser discutido e aprovado pela equipe técnica da SEDUC, após 
assinatura do contrato. 

Detalhamento 

Antes do encontro: a equipe de revisão e sistematização irá produzir material com base 
nas referências/experiências/demandas da rede e encaminha antecipadamente aos 
componentes dos GTs para leitura, análise, contribuições e ajustes necessários. 

Durante o encontro: durante as 04 horas de cada GT os grupos serão organizados por 
área, a depender do objeto do encontro, ou seja, grupos para análise dos materiais. 
Estes GTEs serão organizados de forma que os educadores da rede tenham a 
oportunidade de socializar as análises e contribuições trazidas. 

Após o encontro: a equipe das áreas fará a revisão dos textos dos Referenciais 
Curriculares Municipais. 

Todos os participantes dos GTEs socializarão as produções e decisões junto aos 
colegas das suas escolas. 

Diálogo permanente com os educadores da rede através de grupos e outros meios de 
comunicação. 

2.3.  Realização de Grupos de Trabalho para revisão e sistematização, de forma colaborativa, dos 
Referenciais Curriculares Municipais do Ensino Fundamental – metodologia de construção 
colaborativa – gestão institucional. 

Envolvidos 

GTI – Grupos de Trabalho Institucional – grupo de trabalho composto com a Equipe 
Técnico-Pedagógico e de gestão da Seduc.  

GGP – Grupo de Gestão do Projeto – constituído por 03 (três) representantes 
da  empresa ganhadora, 03 (três) da equipe pedagógica  e 02 (dois) representante da 
Equipe de Gestão da Seduc. 

Periodicidade 24h com cada grupo. 

Detalhamento 

Analisar e contribuir com o trabalho de sistematização e revisão dos Referenciais 
Curriculares do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Camaçari 

O GTI terá, portanto, como foco a discussão e análise dos conteúdos, organização dos 
Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental, elaborados no período, além 
da  socialização dos textos produzidos. 

Os GGP terá como foco a avaliação e monitoramento do processo. 
2.4. Realização de Oficinas  OES com estudantes 

Envolvidos 

Mínimo de 04 OES – Oficinas de Estudantes – cada uma composta com estudantes 
da rede municipal de Camaçari 

Oficinas de 4horas conduzidas por  mediadores. 
Periodicidade Mínimo de 04 encontros de 4 horas com as OES 

Detalhamento 
Os OES serão organizados em formato de oficinas com os estudantes para que 
possam opinar sobre os conteúdos, atividades e desejos a serem contemplados nos 
materiais da Rede de Camaçari. 



 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 32 de 50  
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

2.5. Realização de Oficinas  OCP (oficinas com a comunidade de pais e responsáveis de alunos da 
rede pública municipal) 

Envolvidos 

Mínimo de 04 OCP – Oficinas de Pais/Responsáveis – cada uma composta com o 
coletivo de pais e responsáveis de alunos da rede pública municipal. 

Oficinas de 4horas conduzidas por  mediadores. 
Periodicidade 16h com as OCP 

Detalhamento 

Os OCP serão organizados em formato de oficinas com  o coletivo de pais e 
responsáveis de alunos da rede pública municipal para que possam opinar sobre os 
conteúdos, atividades e desejos a serem contemplados nos materiais da Rede de 
Camaçari. 

2.6. Realização de Oficinas  OND (oficinas com os profissionais não-docentes da rede municipal de 
ensino) 

Envolvidos 

Mínimo de 04 OND – Oficinas com profissionais não docentes – cada uma 
composta com o coletivo de profissionais não docentes vinculados a rede municipal de 
ensino. 

Oficinas de 4horas conduzidas por  mediadores. 
Periodicidade Mínimo de 04 encontros de 4 horas com as OND 

Detalhamento 

Os OND serão organizados em formato de oficinas com  o coletivo de profissionais não 
docentes vinculados a rede municipal de ensino para que possam opinar sobre os 
conteúdos, atividades e desejos a serem contemplados nos materiais da Rede de 
Camaçari. 

Produto a ser 
entregue ao final 

da ção: 

 

- compêndio 1 (prontos para impressão): atualização, revisão e 
sistematização dos Referenciais Curriculares Municipais do Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais - 1a a 5a anos; 

- compêndio 2 (prontos para impressão): revisão e sistematização dos Referenciais 
Curriculares Municipais do Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 6a a 9a anos; 

- compêndio 3 (prontos para impressão): revisão e sistematização dos Referenciais 
Curriculares Municipais do Ensino Fundamental - EDucação de Jovens e Adultos 
(EJA). 

AÇÃO 3 - Produção de 15 vídeos didáticos, a partir dos Referenciais Curriculares Municipais e das práticas da sala de 
aula dos educadores, além da realização de acompanhamentos formativos na escola para subsidiar essa elaboração 
– metodologia de construção colaborativa. 

3.1. Realização de acompanhamentos formativos para subsidiar a elaboração de vídeos didáticos – 
metodologia de construção colaborativa. 

Envolvidos 

15 (quinze) unidades escolares com seus respectivos educadores, profissionais não 
docentes e formadores da contratada. 

Esta ação deverá contar com a participação efetiva da Equipe Técnica da Seduc. 
Periodicidade 16h em cada escola.  

Detalhamento 
Acompanhar as escolas para a produção de vídeos didáticos que possam contribuir 
com a prática da sala de aula da Rede Municipal de Camaçari. 
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Os acompanhamentos terão, portanto, como foco a orientação, análise e planejamento 
dos conteúdos que farão parte dos vídeos a serem produzidos no período, tendo como 
subsídio os Referenciais Curriculares Municipais e cadernos pedagógicos de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

3.2. Produção de conhecimento – construção colaborativa de vídeos Pedagógicos 

Equipe Técnica de 
produção 

Mínimo de 05 (cinco) formadores que acompanharão as escolas para planejamento, 
orientação aos educadores de cada escola, registro pedagógico e seleção de 
conteúdos para produção dos vídeos. 

Mínimo de 02 (dois) Consultores especialistas de cada área: Língua Portuguesa, 
Matemática para realizar os comentários teóricos/didáticos/pedagógicos que comporão 
os vídeos produzidos. 

Mínimo de 01 (um) profissional técnico-pedagógico – para acompanhamento e apoio 
didático em todo o processo. 

Equipe técnica de filmagem para produzir e editar imagens. 

Periodicidade Conforme cronograma a ser discutido e aprovado pela equipe técnica da SEDUC, após 
assinatura do contrato. 

AÇÃO 4 - Elaboração de Diários de Classe a partir dos Referenciais Curriculares Municipais. Nessa perspectiva será 
realizado encontros com os educadores e equipe técnico-pedagógico para elaboração dos Diários de Classe para os 
anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e EJA – metodologia de construção colaborativa. 

4.1. Realização de encontros para elaboração dos Diários de Classe para o Ensino Fundamental – 
metodologia de construção colaborativa. 

Envolvidos Educadores e Equipe técnica. 
Periodicidade 16h para elaboração colaborativa dos Diários de Classe. 

Detalhamento 

Contribuir com a elaboração dos Diários de Classe do Ensino Fundamental, da Rede 
Municipal de Camaçari. 

Nos GTE referentes às ações 1 e 2 desse projeto serão também socializadas as 
discussões e análise dos conteúdos e organização dos Diários de Classe elaborados 
no período. 

4.2. Produção de conhecimento – produção dos Diários de Classe (sistematização) 

Envolvidos 
Mínimo de 02 (dois) especialistas em didática e avaliação. 

Equipe de edição e editoração dos Diários de Classe. 

Periodicidade Conforme cronograma a ser discutido e aprovado pela equipe técnica da SEDUC, após 
assinatura do contrato. 

AÇÃO 5 - Formação continuada de educadores. 

5.1. Formação Continuada de educadores da EJA (anos iniciais) - PARA TODOS 
OS educadores DA REDE. 

Envolvidos Educadores que atuam com Educação de Jovens e Adultos (anos iniciais) 
Periodicidade 24h 

 
 5.2. Formação Continuada de educadores do Ensino Fundamental (anos iniciais) - PARA 
TODOS OS educadores DA REDE. 



 
 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 34 de 50  
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

Envolvidos Educadores do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
Periodicidade Mínimo 24 horas. 

5.3. Formação continuada de educadores do Ensino Fundamental (anos finais) – PARA TODOS 
OS educadores DA REDE. 
Envolvidos Educadores que atuam no Ensino Fundamental (anos finais). 

Periodicidade 

24h, por disciplina. 

educadores de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Arte, 
Educação Física, Filosofia/Ensino Religioso, Língua Estrangeira. 

 5.4. Formação Continuada de educadores da EJA (anos finais) - PARA TODOS 
OS educadores DA REDE. 

Envolvidos Educadores que atuam com Educação de Jovens e Adultos (anos finais). 
Periodicidade 24h cada, por disciplina (Linguagens, Matemática, Ciências, Geografia, História). 

 5.5. Formação Continuada de Equipe de Gestão Escolar  (Coordenadores Pedagógicos, 
diretores, vice-diretores e secretários escolares) – DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – Escolas com oferta de Ensino Fundamental (anos iniciais) 

Envolvidos 
Coordenadores Pedagógicos, diretores, vice-diretores e secretários escolares 
das escolas que ofertam o Ensino Fundamental (anos iniciais) e equipe 
técnico-pedagógico da SEDUC 

Periodicidade 48 horas. 
 5.6. Formação Continuada de Equipe de Gestão Escolar  (Coordenadores Pedagógicos, 
diretores, vice-diretores e secretários escolares) – DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – Escolas com oferta de Ensino Fundamental (anos finais) 

Envolvidos 
Coordenadores Pedagógicos, diretores, vice-diretores e secretários escolares 
das escolas que ofertam o Ensino Fundamental (anos finais) e equipe técnico-
pedagógico da SEDUC 

Periodicidade 48 horas. 
 5.7. Formação da Equipe técnico-pedagógico da SEDUC 
Envolvidos Equipe técnico-pedagógico 
Periodicidade 24 horas.  

Detalhamento 

A modelagem dos encontros, a ser incorporada no plano de trabalho pela contratada, 
deverá ser discutida com a equipe técnico-pedagógico da SEDUC, após assinatura 
do contrato, com a possibilidade de intercâmbio com outros municípios baianos, 
visando compartilhar experiências. 

 5.8. Acompanhamento in loco ao Município 
Envolvidos CPP - Coordenadora Pedagógica do  Projeto da empresa contratada 

Periodicidade Mínimo de 12 (doze) acompanhamentos de 4h realizados pela Coordenadora 
Pedagógica do Projeto – CPP 

Detalhamento 
Acompanhamento in loco, buscando mapear os avanços e desafios enfrentados pela 
equipe municipal de educação e equipe da contratada, a fim de reorganizar e 
reorientar as ações de produção de conhecimento e formação continuada realizada. 

AÇÃO 6 - Realização de Seminários Municipais envolvendo educadores e profissionais não docentes pertencentes a 
rede municipal de ensino, objetivando a apresentação das experiencias da rede municipal de Camaçari. 

6.1. Seminários Municipais 
Envolvidos Educadores e profissionais não docentes pertencentes a rede municipal de ensino. 
Estrutura 02 Seminários de 4h  
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Detalhamento 

Mínimo de 02 (dois) palestrantes – 01 (um) para cada seminário. 

Estes seminários objetivam a apresentação das experiências da rede de Camaçari e 
dos Referenciais e Cadernos pedagógicos produzidos no período. 

AÇÃO 7 - Realização de 1 Seminário Inter Territorial envolvendo educadores de Camaçari e de outros municípios 
baianos, visando o intercâmbio de experiências. 

7.1. Seminário Inter Territorial 

Envolvidos Educadores de Camaçari e educadores de outros municípios baianos, visando o 
intercâmbio de experiências. 

Estrutura 01 Seminário de 8h  

Detalhamento 

Mínimo de 02 (dois) palestrantes 

Este seminário objetiva a troca de experiencias entre o município de Camaçari com 
outros municípios baianos, nas suas vivências relacionadas a construção colaborativa 
de Referenciais Curriculares e materiais pedagógicos. 

AÇÃO 8 - Elaborar e implementar um Programa de Avaliação Institucional da rede municipal, para monitorar o 
desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental 

 8.1a. Elaborar e implementar um Programa de Avaliação Institucional da rede municipal, para monitorar o 
desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental, bem como a oferta educacional, a partir de matrizes 
curriculares municipais e dos indicadores da gestão de sala de aula, da gestão escolar e da gestão da rede 
municipal, no âmbito da criação do Sistema Próprio de Ensino de Camaçari. 

Envolvidos Toda a Rede 

Detalhamento 

O escopo do trabalho a ser realizado compreende atividades de diagnóstico, 
elaboração, design, desenvolvimento das adequações necessárias, elaboração de 
matrizes de referência, avaliações/testes, com monitoramento do desempenho dos 
estudantes do Ensino Fundamental, considerando a Base Nacional Comum 
Curricular, os Referenciais Curriculares da Rede Municipal de Ensino e a Matriz de 
Avaliação SAEB. 

 01 Consultor especialista em avaliação de desempenho de cada área: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Gestão Escolar – 06 
consultores. 

01 consultor/coordenador com formação pedagógica, especialista em avaliação 
institucional e da aprendizagem. 

8.1b. Customização de ferramenta digital adequada à sistematização de todo o processo de avaliação, a 
ser integrada ao Sistema de Gestão Escolar (SGE), utilizado pela Secretaria da Educação 

Envolvidos Toda a Rede 

Detalhamento 

O escopo do trabalho a ser realizado compreende o desenvolvimento e  implantação 
de ferramenta digital de Avaliação Institucional, parametrizado com as matrizes de 
referência elaborados pela equipe técnico-pedagógico 

  

01 Analista de Sistemas – máximo de 300 h/h 
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02 Programadores – máximo de 300 h\h cada 

  

Características Gerais da Ferramenta: 

• Permitir experiência de aprendizagem por meio de um ambiente virtual com 
arquitetura de informação de rede social para acesso via Web e por aplicativo 
para smartphones e dispositivos nas plataformas Android, iOS, ChomeOS; 

• Prover sistema de informação com arquitetura de rede social que permita a 
organização de materiais digitais e a colaboração em torno desses materiais; 

• Possibilitar a Capacitação para uso da plataforma através de Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), capacitando uma parcela de usuários a configurar 
espaços de aprendizagem, inserir materiais digitais e realizar a medição da 
aprendizagem; 

• Adotar gênero digital, do tipo mural, na comunicação entre professor e alunos, 
a fim de eliminar conhecidos problemas relativos à propagação de ideias na 
comunicação via fóruns; 

• Permitir a colaboração entre professores e alunos por meio da interface Web 
e dos aplicativos para smartphone e dispositivos para estimular a motivação 
dos alunos à prática da aprendizagem coletiva; 

• Permitir o acompanhamento de participação e desempenho da aprendizagem 
de alunos por meio de visualizações semânticas; 

• Possuir instrumentos para avaliação continuada, somativa e formativa da 
aprendizagem; 

• Prover API (do Inglês, Application Programming Interface) para que 
professores e equipe gestora possa automatizar a inclusão de conteúdos no 
ambiente virtual de aprendizagem em conformidade com cronograma nos 
planos de ensino estabelecidos; 

• Possuir uma API bidirecional para permitir a importação e exportação de 
dados gerenciais; 

• Possuir um repositório de Recursos Educacionais Abertos (REA) integrado 
ao ambiente virtual de aprendizagem, possibilitando a utilização de material 
didático de reconhecido valor educacional; 

• Permitir customização e aplicação de identidade visual da instituição 
CONTRATANTE; 

• Permitir avaliação periódica e sistemática de todas as escolas, alunos, séries 
e disciplinas; 

• Permitir identificar as qualidades e pontos de melhoria por 
aluno/escola/série/disciplina/assuntos, com privacidade e controle de acesso 
às informações aos gestores educacionais; 

• Possibilitar intervenção dinâmica, através da inserção seletiva e gradual de 
textos, imagens, multimídia e arquivos em geral, com vista a melhorar o 
aprendizado de assuntos associados a questões com baixos índices de 
acerto; 

• Permitir a predição antecipada de fatores como: baixo desempenho de alunos 
em matérias específicas, evasão de alunos, diferenciação de alunos em 
relação à autonomia, comunicação, desempenho e participação médios de 
um grupo e a identificação precoce de talentos individuais; 

• Permitir a integração com sistema de registro de aula e controle de presença, 
acessível por meio de aplicativo disponível para as plataformas Web e dis 
smartphones Android e IOS. 

• Será de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de toda a 
infraestrutura necessária para o pleno funcionamento da Plataforma Digital 
em nuvem por período de 24 (vinte e quatro) horas diárias, durante o período 
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de contratação da solução, mantendo também toda a segurança e backup 
dos dados produzidos, que serão de propriedade da CONTRATANTE. 

• Disponibilizar após o período contratual, meio de acesso a todos os dados 
produzidos pela CONTRATANTE; 

• Dentre outros, que serão discutidos com a SEDUC, mediante a configuração 
das matrizes de referência. 
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CORRÊNCIA N° 0003/2021 - COMPEL 
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)  

 
 

PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

CONCORRÊNCIA 
N.º____/2021 

COMPEL 

 
CARIMBO DO CNPJ: 

 
 

TEL: FAX: 

NOME/CONTATO: 

OBJETO: Contratação de Instituição Qualificada para a Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e 
Formação de Docentes. 
 
  

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UF UND. 
PER. 

VALOR 
UNIT. R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A 
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PRÓPRIO DE 
ENSINO MUNICIPAL E FORMAÇÃO DE 
DOCENTES, DO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. 

18 UN MÊS 

  

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
 

 
EXIGÊNCIA 

Deverá ser apresentados juntamente com a proposta de preços planilhas de composição de custos conforme modelo 
no Anexo II A – Detalhamento do Serviço. 

 
 

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços 

ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; 

os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições 

sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais e 

trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 

rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 

avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA ASSINATURA DO FORNECEDOR 

120 (cento e vinte) dias 

 
 

_________________,  ____/____/_____    
_________________________________ 

 LOCAL DATA                        ASSINATURA/CARIMBO 
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ANEXO II A  – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
 

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DIRETOS 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 
AÇÃO 1 - Produção de conhecimento: assessoria e consultoria técnico-pedagógica 
para a elaboração de Cadernos Pedagógicos dos anos iniciais de Ensino 
Fundamental, destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental 

  

2 
AÇÃO 2 - Produção de conhecimento: assessoria e consultoria técnico-pedagógica 
para a revisão e sistematização de Referenciais Curriculares Municipais do Ensino 
Fundamental e EJA em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 

  

2 

AÇÃO 3 - Produção de 15 vídeos didáticos, a partir dos Referenciais Curriculares 
Municipais e das práticas da sala de aula dos educadores, além da realização de 
acompanhamentos formativos na escola para subsidiar essa elaboração – 
metodologia de construção colaborativa 

  

3 

AÇÃO 4 - Elaboração de Diários de Classe a partir dos Referenciais Curriculares 
Municipais. Nessa perspectiva, serão realizados encontros com os educadores e 
equipe técnico-pedagógico para elaboração dos Diários de Classe para os anos 
iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e EJA – metodologia de construção 
colaborativa 

  

4 AÇÃO 5 - Formação continuada de educadores, sendo: EJA (anos iniciais); (anos 
iniciais);  (anos finais); EJA (anos finais)     

5 
AÇÃO 6 - Realização de Seminários Municipais envolvendo educadores e 
profissionais não docentes pertencentes a rede municipal de ensino, objetivando a 
apresentação das experiencias da rede municipal de Camaçari. 

  

6 AÇÃO 7 - Realização de 1 Seminário Inter Territorial envolvendo educadores de 
Camaçari e de outros municípios baianos, visando o intercâmbio de experiências   

7 

AÇÃO 8 -Elaborar e implementar um Programa de Avaliação Institucional da rede 
municipal, para monitorar o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental, 
bem como a oferta educacional, a partir de matrizes curriculares municipais e dos 
indicadores da gestão de sala de aula,  da gestão escolar e da gestão da rede 
municipal, no âmbito da criação do Sistema Próprio de Ensino de Camaçari 
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CONCORRÊNCIA Nº 0003/2021 – COMPEL 
ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

ASSUNTO: _____________________, objeto da CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 –  COMPEL. 

 

Designação de Representante 

 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no .............................., a participar da 

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 0003/2021 –  

COMPEL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa ........................................., bem como formular propostas, recorrer, renunciar e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 

____________________, ______de ______________de 2021. 

Local e data  

 

________________________________ 

Carimbo e assinatura  
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CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 –COMPEL 
ANEXO IV MINUTA DECONTRATO N.º _____/____ 

 
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
e a empresa __________________ 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drumond s/no, 
Camaçari – BA, representado neste ato pela Secretária de Educação Srª Neurilene Martins Ribeiro, brasileira, 
portador do RG n.º 297172999 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.º 486.636.705-91, doravante denominado 
CONTRATANTE, e (PESSOA JURÍDICA), com sede à (endereço), (email), (telefone), inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° (CNPJ) representada neste ato por 
(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), (profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador da carteira 
de identidade no (CI) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° (CPF) residente e domiciliado na Rua 
(ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), doravante denominada CONTRATADA, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho às fls. do processo administrativo n.º 0000247.11.07.611.2021 e que 
se regerá pelo disposto na Lei Federal N.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 803/2007, as quais as partes se sujeitam 
a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual 
ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 
 
a) Edital de CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – COMPEL e seus anexos 
b) Propostas técnica e de Preço apresentadas pela CONTRATADA em __/__/__. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Constitui objeto do presente a Contratação de Instituição Qualificada para a Estruturação do Sistema Próprio de 
Ensino Municipal e Formação de Docentes de acordo com as especificações do Anexo I, IA, II e II A do Edital da 
Concorrência 0003/2021 – COMPEL.  
 

Parágrafo Único - A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições 
e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nos serviços nos limites 
legais do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, 
na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  
 

Und Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesas Fonte 

0340 UNIDADE 
GESTORA DO CAF 

5031 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
PRÓPRIO DE ENSINO E FORMAÇÃO 
DE DOCENTES 

44903900 4191000 

 

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos vindouros. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor global deste contrato é R$ ____(__________), constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

Deverá ser realizada em até 30 dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, devidamente 
atestada, correspondente à efetiva execução do serviço objeto do contrato. 
 
§ 1o  Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 
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§ 2o  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajuste de preço. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; 
 
EXECUÇÃO: o prazo de execução do contrato será dentro da vigência do contrato a partir da emissão da Ordem 
de Serviço Inicial.  
 
EXECUÇÃO: o Os serviços serão iniciados no prazo estabelecido na Ordem de Serviço e executados conforme 
Anexo I deste edital; 
 
§ 1o  Os serviços deverão ser prestados de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 

Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
O local da execução está descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Concorrência n.º0003/2021 - 
COMPEL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A fiscalização dos serviços será realizada pelo (a) representante da Secretaria de Educação, para verificação do 
cumprimento das Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que 
sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas 
perante a CONTRATANTE. 

 
§ 1o  Competirá a Secretaria de Educação, proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestados, 

o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão. 
 
§ 2o Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço expedida pela Secretaria de Educação  , que 

instruirão a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços 
quando realizados. 

 
§ 3o.  O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para execução dos 

serviços autorizados. 
 
§ 4o.  O executante deverá estar informado sobre a natureza dos serviços, suas condições gerais e demais 

fatores que possam influir na mesma, antes da elaboração das propostas, comparando e verificando 
minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA: 
 

   DOS DIREITOS 
 

a) Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições 

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 

convencionados. 

DAS OBRIGAÇÕES 
 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
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a) efetuar o pagamento ajustado; e 
 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 
9.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento 

convocatório, no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Concorrência n.º 0003/2021 – 
COMPEL, na proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento; 

 
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 
 
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
d) apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
e) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 
 

f) Garantir o sigilo de documentos com informações confidenciais, atribuindo níveis de segurança 
aos documentos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§ 1o.  Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
§ 2o.  A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 
 
I. Advertência sempre que o licitante ou contratado não informar alterações em seus dados cadastrais. 
 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos: 
 

a)  0,3% (Três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço 
não realizado, mediante conclusão de avaliação processual realizada pelo preposto da CONTRATANTE, 
com direito a ampla defesa; 

 
b)  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia 

subseqüente ao trigésimo; 
 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal por prazo não excedente 
a 02 (dois) anos, nas seguintes situações: 
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a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, 
durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;  
 

b)  incorrer em inexecução de contrato. 
  

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração 
Pública Municipal, nas seguintes situações: 

 
a)  haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou 

se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;  
 
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar ou 

contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;  
 
c)  fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:  

 
c.1)  elevando arbitrariamente os preços;  
 
c.2) prestar serviço utilizando equipamentos e/ou materiais, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado, 

roubado ou deteriorado;  
 
c.3)  prestando serviços divergente das condições contratadas;  
 
c.4)  tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.  

 
§1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65 § 8º da Lei 8.666/93 e 

será executada após regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do §3º 
do art. 86 da Lei 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 
a) mediante desconto no valor da garantia depositada no respectivo contrato; 
 
b) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 

 
c) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 
§2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
(INPC) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. 

 
§3º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração 

cometida pela licitante ou CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, 
não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 
§4º O atraso, para efeito de calculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no 
primeiro dia útil seguinte. 

 
 
§5º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 

a) o atraso não inferior a 05 (cinco) dias; 
 
b) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
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§6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 
(trinta) dias. 

 
§7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

 
§8º As sanções previstas no nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 

da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I desta Cláusula, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
 
Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá apresentar o comprovante da 
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no art. 56, § 1º incs. I, II e III da Lei Federal 8.666/93. 
 
§ 1º No caso de opção por Título da Dívida Pública, este documento deverá: 
 

a) ser apresentado e entregue em original; 
 
b) estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, com no máximo doze 

meses da data de emissão, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, 
taxa de atualização, condições de resgate; 

 
c) dar cobertura exclusivamente ao contrato celebrado. 

 
§ 2º Poderá, a critério da CONTRATANTE, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 

inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização cabível. Nesta hipótese, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regulamente expedida, a garantia 
deverá ser reconstituída. 

 
§ 3º A garantia contratual ficará retida no caso de rescisão deste Contrato, até definitiva solução das pendências 

administrativas ou judiciais. 
 
§ 4º Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será 

considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (Nota de 
Empenho) emitida. 

 
§ 5º A garantia contratual será devolvida após a lavratura do termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, 

mediante requerimento da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93 
ou mediante apostilamento na forma da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-CONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
Este contrato poderá ser rescindido: 
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a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93; 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE 
ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
§ 1o.  A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a 
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
§ 2o.  A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 

do material, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

 
§ 3o. Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

 
Camaçari – Bahia,   ...................  de ................................ de ................ 

 
______________________________________________ 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
CONTRATANTE 

 
_______________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA  

CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – COMPEL 
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ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 

PROPONENTE 
NOME DA EMPRESA  
C.N.P.J. N.º  
ENDEREÇO  
TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME COMPLETO  
C.I. N.º  
C.P.F. N.º  
PROFISSÃO  
NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  
ENDEREÇO RESID.  

 
DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  
NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  
N.º CONTA CORRENTE  

 
 
 
 

__________________, _____ de _________________ de _______. 
Local e data  

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – COMPEL 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 
 

________________,______ de _________________________ de _____. 
Local e data 

 
Licitante interessado 
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CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – COMPEL 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
 

........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................, DECLARA, 
para fins de participação na CONCORRÊNCIA N .º 0003/2021 - COMPEL, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa: 
 
 
 (.........) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I  do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 

de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 

3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
 
(.........) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do 

parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 

(.........) não está enquadrada como MICROEMPRESA  ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda ter 

conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado 

concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
 
 

.......................................................................... 
(data) 

 
 

........................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa. 
 
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não apresentação, 

implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse 
tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 
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CONCORRÊNCIA N.º 0003/2021 – COMPEL 
 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA)  
 
 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 

................................ DECLARA, para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA N.° 0003/2021 – 

COMPEL promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende 

todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 

Local de data, 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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