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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação no dia 15.05.2019, às 09:00HS (nove horas) em sua
sede. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Planejamento, Organização,
Realização e Processamento de Resultados de Processo Seletivo Simplificado através de Regime Especial de Direito
Administrativo - REDA para provimento de cargos temporários criados para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu, Estado da Bahia. Telefax. (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214.
Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.io.org.br. Cairu - Bahia, 23 de abril de 2019.
Robson Vicente Silva dos Santos - Pregoeiro Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 046/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 246/2019

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ATRAVÉS
DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS CRIADOS
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAIRU,
ESTADO DA BAHIA.

EMPRESA _______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_______________________________

Tomamos conhecimento, através do acesso à página www.cairu.ba.io.org.br (Diário Oficial do Município de Cairu),
cópia do instrumento convocatório da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 na forma acima
identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
pcairulicitacao.gov@hotmail.com.

A não remessa do recibo exime a Supervisão de Compras, Contratos, Convênios e Licitações da comunicação de eventuais
alterações e/ou retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre
a presente licitação.
___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramais: 213/214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019– FL. 1/21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 046/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 246/2019
I.

REGÊNCIA LEGAL

LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, DE 17 DE JULHO DE 2002, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, SUBSIDIARIAMENTE A
LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.
II.

ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
III.
MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO 010/2019

IV.

V.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VI.

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
246/2019 – DATADO DE 12/04/2019
FORMA DE FORNECIMENTO
ENTREGA IMEDIATA

VIII.
OBJETO
A presente licitação tem por escopo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
Planejamento, Organização, Realização e Processamento de Resultados de Processo Seletivo Simplificado
através de Regime Especial de Direito Administrativo – REDA para provimento de cargos temporários criados
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu, Estado da
Bahia, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I – Termo de Referência e
Anexo II - Proposta de Preços.

IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 15 DE MAIO DE 2019
HORÁRIO: 09:00H (NOVE HORAS)
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO
- PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU – BAHIA. (SETOR DE LICITAÇÕES).
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA

FONTE

12.12/20
0000/0005
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
120 (CENTO E VINTE) DIAS

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
3390.39.00.00.00

2063/2046
XII – CAPITAL SOCIAL MÍNIMO
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestadas pelo pregoeiro, diariamente, das 09:00HS as 13:00HS, no endereço acima, pelo telefone (Telefax)
(75) 3653-2151, ramal: 214 ou pelo e-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
Todas as decisões e comunicações que se fizerem necessárias, inclusive o julgamento final classificatório
será anunciado em sessão pública ou através de publicação no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia
que poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:
Robson Vicente Silva dos Santos
Decreto Municipal nº 2484, de 20/06/2017
Publicada no site: www.cairu.ba.io.org.br
Edição Nº 2429, de 21 de junho de 2017.
Decreto Municipal nº 2504, de 25/08/2017
Publicada no site: www.cairu.ba.io.org.br
Edição Nº 2471, de 25 de agosto de 2017.
XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas que:
14.1.1. Que sejam empresas brasileiras legalmente constituídas;
___________________________________________________________
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14.1.2. Que apresentarem os interessados credenciados;
14.1.3. Que apresentarem a documentação exigida por lei para Habilitação Jurídica, a Regularidade Fiscal e
Trabalhista, a Qualificação Técnica e a Qualificação Econômico-Financeira;
14.1.4. Que atenderem a todas as demais exigências contidas neste edital e seus anexos; e,
14.1.5. Que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não será admitida a participação de empresas:
14.2.1. Em consórcio;
14.2.2. Que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou do Município de Cairu;
14.2.3. Que estejam concordatárias ou com falência decretada;
14.2.4. Que não tenham cumprido, de forma satisfatória, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda em
contratos vigentes, se encontram com quaisquer obrigações assumidas, quer com a Prefeitura Municipal de Cairu, quer
com outros órgãos e entidades da Administração Pública.
14.3. É vetada a representação a qualquer pessoa jurídica, nesta licitação, de mais de um participante.
14.4. É vedada a participação do autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
14.5. Em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a
Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja
sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea
para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
14.6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
14.7. Também não será permitida a participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo
grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
14.8. No ato do credenciamento as empresas interessadas em participar da presente licitação deverão
obrigatoriamente, comprovar:
14.8.1. Para todos os sócios (CPF):
a) que não constam na Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na administração pública
federal,
mantido
pelo
Tribunal
de
Contas
da
União
(TCU),
obtida
no
site
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0).
b) A inexistência de Registo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade e Inelegibilidade obtida
no (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) A inexistência de Registro no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc).
d) A Inexistência de Cadastro Nacional de
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

Empresas

Inidôneas

e

(CNEP),

Suspensas,

obtida
obtida

no

site

no

site

14.8.2. Para sua personalidade jurídica (CNPJ), Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a
inexistência de quaisquer registros nos seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e Controladoria Geral da União (CGU) obtida no site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br), e impressões de todas
as quatro certidões emitidas (TCU; CNIA; CEIS E CNEP).
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de
2002, em sua redação atual, regulamentada pelos Decretos n.ºs 3.555 e 3.693, bem como pela Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, em sua redação atual, e pela Lei Complementar 123/2006 de 14 de setembro de 2006, em sua
redação atual, no que for pertinente.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em nome de empresa licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante estatuto/contrato
social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente.
16.2.1. Entende-se por documento de credenciamento:
a) Estatuto/contrato social, quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) Procuração ou documento equivalente, ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao representante para se
manifestar em nome do concedente, em qualquer momento da licitação (MODELO ANEXO V).
16.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o credenciamento deverá ser entregue
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ao Pregoeiro em separado dos envelopes: “A” e “B” contendo os seguintes documentos:
16.3.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
16.3.2. Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição de leitura);
16.3.3. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela Secretaria da Receita
Federal devidamente atualizado (emissão não superior a 30 dias);
16.3.4. Cópia de Certidão Simplificada da Junta Comercial (JUCEB), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
16.4. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado com poderes para tal, o credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro em separado
dos envelopes: “A” e “B” integrado da seguinte documentação:
16.4.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de quem assinar a
credencial;
16.4.2. Procuração ou documento equivalente apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante,
ou por procuração na forma da Lei, preferencialmente, de acordo com o modelo constante do ANEXO V, contendo os
dados de identificação do credenciado (nome, número do documento de identificação e do CPF), detalhando os
poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou representante legal da licitante;
16.4.3. Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes para assinar procuração
do credenciamento (em perfeita condição de leitura);
16.4.4. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do sócio com poderes para assinar
procuração do credenciamento, expedido pela Secretaria da Receita Federal devidamente atualizado (emissão não
superior a 30 dias);
16.4.5. Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em perfeita condição de
leitura);
16.4.6. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do credenciado, expedido pela
Secretaria da Receita Federal devidamente atualizado (emissão não superior a 30 dias);
16.4.7. Cópia de Certidão Simplificada da Junta Comercial (JUCEB), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
16.5. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.
16.6. No ato do credenciamento a licitante deverá comprovar o quanto previsto no item 14.8. deste edital;
16.7. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento:
16.7.1. Não terá o seu representante credenciado;
16.7.2. Terá o ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,
acolhidos;
16.7.3. Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor recurso.
16.8. A credencial deverá estar numerada, na ordem apresentada para cada caso (se sócio ou representante)
mencionando o número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/x).
16.9. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de Conhecimento e
Atendimento as Condições de Habilitação e a Declaração de Micro e Pequena Empresa previstas neste edital, ANEXOS VI
e VII, respectivamente, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
16.10. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal
da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos
elementos constantes dos itens III (MODALIDADE) e VIII (OBJETO) deste Edital, além da Razão Social da empresa
(modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO- CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREGÃO PRESENCIAL NO 010/2019
17.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou
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por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este
poder.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este
último.
17.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto
desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigações.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
17.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item IX do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
17.7. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço
global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
17.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou que
consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
17.10. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
XVIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a documentação em envelope lacrado, no qual possam
ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo
a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
18.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo vigente na data de realização
do certame.
18.1.2. Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de inabilitação), com índice
de documentos, sem cortes de informações ou rasuras e devidamente numeradas mencionando o número da
folha pelo total de páginas, ou seja (1/x), com o devido índice.
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO,
Nº 03, CENTRO – CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

18.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto e CPF com o devido
Comprovante de Situação Cadastral, expedida pela Secretaria da Receita Federal) do(s) sócio(s) da empresa, devidamente
atualizada (emissão não superior a 30 dias);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá
estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação;
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
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e) 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.
18.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante e do Município de Cairu,
Estado da Bahia.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS), mediante
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
18.3.1.
Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto
na Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Declaração de Micro e Pequena Empresa acompanhada da Certidão Simplificada da
Junta Comercial (JUCEB) no Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de 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, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovante de Inscrição (Registro) no Conselho Regional de Administração (CRA) da empresa e do seu responsável
técnico.
b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto
da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
b.1. Os atestados deverão comprovar execução dos seguintes serviços: Elaboração de Comunicados de Seleção ou
Editais. Elaboração, aplicação e correção de provas de conhecimentos. Elaboração e aplicação de entrevistas individuais
com banca examinadora. Análise e resposta a recursos com fundamentação e Avaliação documental.
b.2. Os atestados deverão conter ou vir acompanhado de manifestação expressa da empresa cliente quanto à
qualidade dos serviços prestados.
b.3. Deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Administração – CRA, acompanhado da
Certidão de Registro, na validade exigida pelo Conselho Federal de Administração, comprovando que o licitante já
planejou, organizou e realizou concursos e/ou processos seletivos, devendo o atestado indicar a entidade contratante, os
cargos, as avaliações e as vagas para o qual foi realizado o concurso.
b.4. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo próprio
concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente, ou ainda empresas das qual o
concorrente integre o seu quadro societário.
c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional de nível superior, reconhecido pelo
Conselho Regional de Administração – CRA, com comprovação de vínculo permanente do Responsável Técnico feita,
conforme Resolução CFA nº 337/2006, através do Contrato Social e última alteração se houver, para o caso de sócio e
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do profissional ou qualquer outro meio em direito permitido
(no caso de contrato de prestação de serviços o mesmo deve ser carimbado e reconhecido pelo CRA), junto com
certidão emitida por órgão profissional competente, em nome do profissional de nível superior, certificando sua
experiência compatível com o objeto da licitação e com os atestados apresentados.
c.1. O responsável técnico devidamente registrado no CRA da sede da licitante deverá comprovar pós-graduação em
Gestão de Pessoas.
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18.5. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça
(http://www5.tjba.jus.br/).
c.1) Quando a Certidão Negativa for emitida diretamente nos cartórios ou Ofícios e assinados pelos Oficiais das
respectivas localidades (Cartórios) as empresas deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas
exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que
controlam a distribuição de falências e concordatas.
b) Prova de que possui um capital social ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior ao quanto definido no ITEM
XII DO PREÂMBULO, cuja comprovação deve ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida para esta data através de índices oficiais.
18.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
18.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do ANEXO VIII integrante do
presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao
artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
19.2. O pregoeiro analisará as propostas de preços dos licitantes participantes em consonância com o descrito no
Termo de Referência (anexo I do Edital).
19.3. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preço global e atender as exigências
deste ato convocatório;
19.4. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes últimos, para efeito da
classificação.
XX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
20.1.

FASE INICIAL

a) A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das propostas de
preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;
b) Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação, não
cabe desistência da proposta.
c) A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
d) O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a
regularidade das mesmas.
d.1. Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro fixará prazo
para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a desconformidade e
incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na
desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as consequências
estabelecidas em lei.
e) O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.
f)
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item
anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
g) No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
h) Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
i)
Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá uma
nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
20.2.

ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

a) Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes
selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
b) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o
valor estimado para a contratação.
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c) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade de todas
as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
d) Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
d.1. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
d.2. Nesta hipótese, 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.
d.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes na
sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
e)

Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.

f)
Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a
documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
g)

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.

h) Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e
assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
i)
A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
j)
O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados,
dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados,
na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
k)

A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.

l)
Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado no
lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
m) Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem de
classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos os requisitos
exigidos para o pleno atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo
material ou serviço.
n) Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os preços de todos os licitantes
classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que seja atingido o total licitado do material ou serviço em
função da capacidade de fornecimento do bem ou da realização do serviço.
o)

Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão registrados.

XXI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
21.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
21.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
21.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
21.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a
decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
21.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e o
encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o
recurso.
21.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
21.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
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22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante
vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXIII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
23.1. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
23.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
23.3. O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cairu em até 30 (trinta) dias, contados
a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
23.4. Visando maior agilidade no processo de pagamento, recomenda-se a empresa vencedora ser correntista junto ao
Bando do Brasil S/A.
23.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
23.6. As demais condições estão previstas na Minuta do Contrato (Anexo III)
XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos a
presente licitação, no endereço onde ocorrerá a licitação.
24.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio
com base na legislação vigente.
24.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.4. Se a empresa for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial.
24.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (Artigo 26, § 3°, do Decreto
5.450/2005).
24.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte que declararem este fato, conforme item 16.4 deste edital, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
convocação, para o saneamento da falha, sendo este prazo prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
de Cairu.
24.7. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência / Especificação dos Materiais;
Anexo II – Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Modelo de Credencial;
Anexo V – Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo VII – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa.
24.8. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.9.

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

24.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Valença
- Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
24.11. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
Cairu – Bahia, 23 de abril de 2019.

Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Planejamento, Organização,
Realização e Processamento de Resultados de Processo Seletivo Simplificado através de Regime Especial de Direito
Administrativo – REDA para provimento de cargos temporários criados para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu.
2 – NECESSIDADE - Provimento dos cargos temporários criados pela da Lei nº 549 em 05 de dezembro de 2018
(http://cairu.ba.io.org.br/diarioOficial/download/131/3047/0) para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, quanto aos serviços, ações e políticas públicas executados pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais
do município de Cairu, respaldada na NOB/RH/SUAS – Norma Operacional Básica – Recursos Humanos, e nas Resoluções
do CNAS nº 17/2011 (trabalhadores de nível superior); e nº 09/2014 (trabalhadores de nível médio e fundamental).
3 – JUSTIFICATIVA - O município de Cairu está situado na Costa do Dendê, à margem da rodovia BA – 001, faz limites
com Valença, Taperoá, Nilo Peçanha e o Oceano Atlântico. Integra o TI – Território de Identidade do Baixo Sul, que
compreende 14 municípios: Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte,
Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães.
Possui uma população estimada em 17.913 pessoas (IBGE 2018), distribuídas entre os distritos e as localidades de Morro
de São Paulo, Gamboa, Galeão, Garapuá, Canavieiras, Boipeba, São Sebastião, Cairu Sede, Torrinhas e Tapuais entre as
quais existem comunidades tradicionais: Quilombola, Indígena, Fundo de Pasto e Ribeirinha, totalizando 500 famílias.
Tem como característica um baixo grau de diversidade dos setores econômicos, prevalecendo um reduzido
aproveitamento dos recursos naturais. A economia municipal é apoiada em setores ligados à: agricultura e extrativismo,
pesca, turismo e exploração de gás natural na plataforma continental. O município, pelas suas características geográficas
– é formada por várias ilhas, apresentando uma grande dispersão e isolamento entre as localidades, em virtude da
dificuldade de acesso e transporte. Este isolamento é, certamente, um dos maiores entraves ao desenvolvimento
econômico e social do município.
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu executa o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
através de uma gestão descentralizada política –administrativa com autonomia municipal na formulação, execução,
financiamento e controle, em conjunto com os conselhos municipais, dos serviços socioassistenciais ofertados e
consolidados pela Políticas Públicas Municipal da Assistência Social tendo como parâmetro fundamental a legalidade da
Constituição Federal de 1988 e na LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, onde a assistência social é descrita como
Política de Seguridade Social não contributiva, direito do cidadão e dever do Estado.
O SUAS - Sistema Único da Assistência Social prevê a oferta qualificada de serviços socioassistenciais de forma
continuada, a ser realizada por trabalhadores do SUAS e co-financiados pelo fundo público.
Sendo que as famílias e indivíduos deixam de ser considerados como responsáveis pelas situações de vulnerabilidade e
risco a que estão submetidos, porque se compreende que tais situações são resultantes da ausência ou precariedade de
acesso a bens, serviços e riquezas que são produzidas por todos os cidadãos brasileiros.
Assim, suas necessidades individuais e coletivas são entendidas como direitos, que devem ser atendidas pelo Poder
Público e em complementação, pela sociedade civil.
A proteção social e a defesa de direitos são objetivos dessa política e devem ser garantidas a todos os brasileiros, de
forma gratuita, independentemente de qualquer contribuição ou contraprestação, de condição sócio-econômica, de
orientação sexual, de gênero, de raça, etc. Deve ser disponibilizada sem distinção, com o mesmo nível de qualidade em
todos os territórios urbanos e rurais, mas ao mesmo tempo, respeitando as especificidades locais e regionais e as
particularidades de cada população.
Com a promulgação da lei n º 12.435 do SUAS, ficou definido que a Proteção Social Básica além da oferta do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferta-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco
social.
O SCFV é um serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas
aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, com o objetivo de:
x

Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e
sociabilidade;

x

Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências
lúdicas;

x

Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;

x

Promover a socialização e convivência
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Por meio:
x

Da criação de espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção de seus membros;

x
x
x

Do estímulo e orientação dos usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e
coletivas, na família e no território;
Da organização por percursos, conforme as especificidades dos ciclos de vida;
Das trocas culturais e de vivências;

x

Do incentivo a participação comunitária, a apropriação dos espaços públicos e o protagonismo no território.

O SCFV parte da concepção de que os ciclos de vida familiar tem estreita ligação com os ciclos de vida de
desenvolvimento das pessoas que as compõem. Seu foco é a oferta de atividades de convivência e socialização, com
intervenções no contexto de vulnerabilidades sociais, de modo a fortalecer vínculos e prevenir situações de exclusão e
risco social.
Com a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o SCFV foi organizado por faixa etária com o
objetivo de prevenir possíveis situações de risco inerentes a cada ciclo de vida. O SCFV está organizado nas seguintes
faixas etárias:
9

Crianças até 6 anos

9

Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos

9

Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos

9

Adultos de 18 a 59 anos

9

Pessoas Idosas

Assim, considerando a intervenção social por ciclos de vida e o desenvolvimento de atividades por faixa etária e/ou
intergeracionais, a proposta do Reordenamento do SCFV visa garantir a qualificação da oferta na medida em que se
propõe a:


Equalizar a oferta do SCFV (uniformizar);



Unificar a lógica de cofinanciamento, independente da faixa etária;



Planejar a oferta de acordo com a demanda local;



Garantir serviços continuados;



Potencializar a inclusão dos usuários identificados nas situações prioritárias;



Facilitar a execução do SCFV, otimizando recursos humanos, materiais e financeiros

No SUAS, o Reordenamento significa um avanço na consolidação e organização do serviço socioassistencial voltado às
crianças, aos adolescentes e as pessoas idosas, fortalecendo o princípio da gestão descentralizada entre os entes e o
respeito à diversidade das características de organização do trabalho grupal realizado com o público da Assistência Social
em cada território.
Neste contexto a SEMPS – Secretaria Municipal de Políticas Sociais está organizada da seguinte forma: Programas,
Projetos e Serviços da Proteção Social Básica e Benefícios Socioassistenciais, em especial o Programa Bolsa Família.
Em relação aos Serviços da Proteção Social Básica que tem como objetivo a prevenção de situações de risco social e
violação de direitos humanos, assistindo os cidadãos Cairuenses por meio do desenvolvimento de potencialidades
humanas, acesso aos serviços públicos no reconhecimento dos direitos sociais e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários através do desenvolvimento do PAIF – Programa Integral à Família executado nos CRAS – Centros de
Referência da Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.
O SCFV será executado em 07 núcleos para atendimento de 500 crianças, adolescentes, adultos e idosos das comunidades
e áreas referenciadas em 2019 pelos CRAS da Sede, CRAS Quilombola de Boipeba e CRAS Gamboa em 2019.
Os CRAS prestam atendimento socioassistenciais às pessoas e famílias; articula os serviços e potencializa a rede de
Proteção Social Básica, apoiando, orientando e acompanhando situações de ameaças ou violação dos direitos humanos
que estão localizados nos Distrito de Boipeba, Gamboa do Morro e um na Sede no centro da cidade.
Compreende-se que os avanços trazidos pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, e o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, trouxe vários desafios para todos os profissionais da área e áreas afins no exercício profissional
na atualidade.
Neste panorama, o Programa Bolsa Família - PBF é um programa federal de transferência de renda instituído pela Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004. Foi regulamentado pelo Decreto nº 5.809 de 2004. A consolidação do PBF dependeu,
sobretudo, da construção do Cadastro Único para Programas Sociais – que exigiu, ao longo de anos, um árduo trabalho,
principalmente das administrações municipais, em um período inicial de montagem do Suas.
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O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza em todo o país e possui três eixos principais: a transferência de renda que promove alivio imediato a
pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência
social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias de modo que os beneficiários
consigam superar a situação de vulnerabilidade social.
O ano de 2018 foi o maior programa de transferência de renda para população do município de Cairu que
possui 2.550 famílias atendidas totalizando 9.150 pessoas com uma média mensal de R$ 542.603,00 pagos
em benefícios ás famílias.
Portanto, os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do PBF - IGDBF podem ser utilizados para apoio à gestão do
Bolsa Família e para o desenvolvimento de atividades com as famílias beneficiárias.
Dentre elas:
x
x
x
x
x
x
x

Gestão de condicionalidades;
Gestão de benefícios;
Acompanhamento das famílias beneficiárias, especialmente as mais vulneráveis;
Cadastramento de novas famílias, atualização e revisão de dados;
Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único;
Implementação de programas complementares nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos,
capacitação profissional, geração de trabalho e renda, desenvolvimento territorial, entre outras;
Fortalecimento do controle social do Programa Bolsa Família no município.

No que tange ao pleno funcionamento dos Serviços da Proteção Social Básica e Programas Sociais, em especial do
Programa Bolsa Família, faz-se necessária a contratação das Equipes de Referências com profissionais técnicos de nível
superior e operacionais de nível médio e fundamental, sendo responsáveis diretos pela execução de todos os serviços
socioassistenciais existentes, bem como nos programas sociais, geridos pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais de
Cairu, conforme normativas e diretrizes do SUAS no âmbito municipal.
A Constituição Federal de 1988 reconhece as políticas sociais como políticas públicas, demarcando uma mudança de
paradigma em relação ao padrão histórico, sendo fundamental destacar a ampliação dos direitos sociais e o
reconhecimento da assistência social como política pública de seguridade social, dever do Estado e direito do cidadão que
dela necessitar.
O art. 194 da Constituição Federal caracteriza a seguridade social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade destinada a assegurar saúde, previdência e a assistência social.
Observa-se que a seguridade social é composta a partir da fixação do conjunto de necessidades que são considerados
básicos para a sociedade, nessa linha a Constituição Federal constituiu o tripé composto em igualdade condições pelas
políticas públicas da saúde, previdência social e assistência social.
A assistência social encontra-se delineada no art. 203 da Constituição Federal como àquela proteção devida a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição seguridade social.
Em 1993 com a edição da Lei nº 8.742, 7 de Dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica de Assistência Social -LOAS,
organizou-se a assistência social por meio de um sistema descentralizado e participativo o qual é integrado pelos entes
federativos, conselhos de assistência social e as entidades e organizações de assistência social.
Importante destacar que em 2011, com a edição da Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que promoveu alterações
substanciais a LOAS, o sistema descentralizado e participativo que organiza a assistência social passa a ser denominado
SUAS.
A LOAS prevê a repartição de competência entre os entes conforme prevê os arts. 12 13,14 e 15 para a consecução dos
objetivos da assistência social e, ainda, nos arts. 5º, 6º, 8º, 10, 11, 16 e 30, estabelece normas essenciais a
implementação do SUAS e a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social.
Especificamente o art. 11 da LOAS estabelece que as ações socioassistenciais nas três esferas de governo realizam-se de
forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução de programas
em suas respectivas esferas.
Observa-se que os Estados, Municípios e Distrito Federal são dotados de auto-organização que se manifesta na elaboração
das constituições estaduais, leis orgânicas e leis ordinárias ou complementares.
Destaca-se que a auto-organização do ente permite os demais aspectos da autonomia federativa, sobretudo a auto
legislação que tutelará as diversidades regionais, dando-lhe tratamento adequado às necessidades especificas e
adaptando as peculiaridades da região as competências que lhe cabem no âmbito da assistência social.
Especificamente quanto aos estados, o caput do art. 25 da Constituição Federal prescreve que estes se organizam e
regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observado os princípios da Constituição Federal.
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Enquanto os municípios regem-se pelas leis orgânicas, observados os princípios das Constituições Federal e Estadual, nos
termos do caput do art. 26 da Constituição Federal.
Nesse sentido, é de fundamental importância a regulamentação da política pública de assistência social pelos demais entes
federados a fim de alcançarmos a concretude desse direito fundamental.
Desse modo, cabe a cada ente organizar a assistência social por meio do sistema descentralizado e participativo
denominado SUAS, de acordo com sua competência, em consonância com Constituição Federal e as normas gerais
exaradas pela União, de forma a otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação dos serviços,
benefícios, programas e projetos da assistência social com melhor qualidade à população.
Esta solicitação justifica-se pela necessidade de garantir o pleno funcionamento dos serviços supracitados, em obediência
às normativas do SUAS listadas abaixo.
9

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, aprova a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais;

9

Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do CNAS, aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único da
Assistência Social - NOB/SUAS;

9

Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006 do CNAS aprova a NOB/RH/SUAS – Norma Operacional Básica –
Recursos Humanos.

9

Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do CNAS, ratifica a equipe de referência definida pela NOB-RH/SUAS e
reconhece as categorias profissionais de nível superior para atender às especificidades dos serviços socioassistenciais
e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

9

Resolução nº 09/2014 ratifica a equipe de referência definida pela NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias
profissionais e trabalhadores de nível médio e fundamental para atender às especificidades dos serviços
Socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Considerando a finalização do prazo de vigência dos contratos temporários, referente ao REDA realizado em 2017 e regido
pelo Edital nº 07/2017 prevista para dia 01/06/2019, e esgotadas as substituições de profissionais do SUAS através de
convocações classificatórias com cadastro reserva, a execução de todos os serviços relacionados a Proteção Social Básica
do SUAS, bem como do Programa Bolsa Família dependerá da imprescindível continuidade dos referidos serviços, razão
pela qual, foi sancionada pelo Prefeito Municipal de Cairu, a Lei nº 549, de 05 de dezembro de 2018, criando cargos
temporários e autorizando a contratação por tempo determinado de profissionais para preencher as vagas de Auxiliar de
Recepção, Agente de Limpeza e Manutenção, Agente Jurídico, Agente Técnico – Assistente Social, Agente Técnico –
Psicólogo, Orientador Social, Oficineiro, Agente de Portaria, Agente de Apoio Administrativo, Entrevistador Bolsa Família e
Digitador Bolsa Família.
Para tanto, é necessário promover o procedimento administrativo capaz de aferir as aptidões pessoais e selecionar os
melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas do Processo Seletivo Simplificado através de REDA para
o funcionamento técnico e administrativo da Secretaria Municipal de Políticas Sociais em consonância com os princípios
basilares da Administração Pública.
Tais cargos, não puderam ser contemplados pelo Concurso Público realizado pelo Município no ano de 2018, vez que
trata-se de serviços executados em Programas Sociais, que a qualquer momento podem ser extintos, reordenados e sofrer
alterações diversas, o que inviabiliza a efetivação de profissionais para os serviços em questão.
Assim, considera-se de extrema necessidade a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de
Planejamento, Organização, Realização e Processamento de Resultados do Processo Seletivo Simplificado através de REDA
- para provimento das vagas referentes aos contratos temporários para os trabalhadores do SUAS que operacionalizam
diretamente a execução dos serviços socioassistenciais e o Programa Bolsa Família através da Secretaria Municipal de
Políticas Sociais do município de Cairu.
4 - OBJETIVO
x
x
x

Preenchimento de vagas temporárias criadas pela Lei Municipal nº 549/2018;
Operacionalizar os serviços socioassistenciais e o Programa Bolsa Família;
Ofertar os serviços socioassistenciais aos demandatários do SUAS e executá-los com qualidade e eficiência.

5 – BASE LEGAL – O processo de contratação do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na
Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública, sugere-se como modalidade de licitação Tomada de Preços que é definida pelo art.
22, II, §2º da citada Lei como sendo a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, neste caso do tipo TÉCNICA E PREÇO.
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Tal processo observará ainda o art. 25, art. 26, art. 194, art. 203 da Constituição Federal de 1988; na Lei nº 8.742, 7 de
Dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica de Assistência Social -LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de
2011, que promoveu alterações substanciais a LOAS.
6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO:
Os serviços a serem executados compreendem as seguintes etapas;
Serviços de Planejamento - Elaboração de cronograma geral; Elaboração de programas de estudo para todos os
cargos de provimento temporário; Elaboração do edital para abertura das inscrições referente ao Processo Seletivo
Simplificado- REDA, com observância de todas as leis municipais, em especial da Lei nº 549, 05/12/2018, relativas ao
assunto; Elaboração de edital das inscrições deferidas, local, data e horário de aplicação das provas.
Serviços de Organização, Realização e Processamento de Resultados - Publicação do Edital em todas as suas
fases; Realização de Inscrições Presenciais; Elaboração de Comunicados de Seleção ou Editais. Elaboração, aplicação e
correção de provas de conhecimentos. Elaborar critérios de análise, recepcionar e avaliar os títulos relacionados a cada
cargo; Publicação resultado final da seleção, (com nome, número da inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada
prova e média final, observada a média mínima de (50) para aprovação, bem como o nome e todos os não aprovados e
daqueles que não comparecerem ao exame); Resposta de eventuais recursos interpostos pelos candidatos; Elaboração do
relatório final contendo todos os atos do Processo Seletivo Simplificado - REDA, bem como exemplares de publicações a
ele afetas, para homologação do Prefeito; Atendimento aos portadores de necessidades especiais, etc para provimento de
cargos da Secretaria Municipal de Políticas Sociais de CAIRU. Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia.
O REDA objetivará o preenchimento de vagas e formação do cadastro de reserva, nas condições e requisitos,
estabelecidos na seguinte planilha:
ITEM

CARGO

SECRETAR
IA

ESCOLARIDAD
E

C. HORARIA
SEMANAL

1

AUXILIAR DE
RECEPÇÃO

POLITICAS
SOCIAIS

Nível Médio

40 h

2

AGENTE DE
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

3

AGENTE
JURIDICO

4

AGENTE
TÉCNICO
ASSISTENTE
SOCIAL

5

6

AGENTE
TÉCNICO
PSICOLOGO

ORIENTADOR
SOCIAL

POLITICAS
SOCIAIS

POLITICAS
SOCIAIS

POLITICAS
SOCIAIS

POLITICAS
SOCIAIS

POLITICAS
SOCIAIS

Ensino
Fundamental

Superior em
Direito OAB

Superior em S.
Social

Superior em
Psicologia

Nível Médio

40 h

LOCALIDADE

VAGAS

Boipeba/CRAS

01

Gamboa/CRAS

01

Sede/CRAS

01

Sede/SCFV

02

Gamboa/CRAS

01

Gamboa/SCFV

02

Zimbo/SCFV

02

Boipeba/CRAS

01

Boipeba/SCFV

02

Galeão/SCFV

02

S. Sebastião/SCFV

02

Garapuá/SCFV

01
01

30 h

30 h

30 h

40 h

Sede/Secretaria
Sede/CRAS
Sede/Secretária(Bolsa
Familia)
Gamboa/CRAS

01

Boipeba/CRAS

01

Sede/CRAS

01

Gamboa/CRAS

01

Boipeba/CRAS

01

Sede/SCFV

02

Gamboa/SCFV

02

Zimbo/SCFV

02

Boipeba/SCFV

01

Galeão/SCFV

01

S. Sebastião/SCFV

01
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7

8

9

OFICINEIRO

AGENTE DE
PORTARIA

AGENTE DE
APOIO ADMINISTRAT
IVO

POLITICAS
SOCIAIS

POLITICAS
SOCIAIS

POLITICAS
SOCIAIS

Nível Médio

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

40 h

40h

40h

Garapuá/SCFV

01

Sede/CRAS

02

Galeão/SCFV

01

Gamboa/CRAS

02

Zimbo/SCFV

01

Boipeba/CRAS

02

Garapuá/SCFV

01

S. Sebastiao/SCFV

01

Gamboa/SCFV

01

Sede/ SCFV

01

Zimbo/SCFV

01

CRAS/Sede

01

CRAS/Sede (área de
abrangência-Galeão)

01

CRAS/Gamboa

01

CRAS/Gamboa (área de
abrangência -Zimbo)
CRAS/Boipeba
CRAS/Boipeba(área de
abrangência - S.
Sebastião)

10

11

ENTREVISTAD
OR BOLSA
FAMÍLIA
DIGITADOR
BOLSA
FAMILIA

POLITICAS
SOCIAIS

Secretaria/Gamboa
Ensino Médio

40h
Secretaria/Boipeba

01

01
01

01
01
01

POLITICAS
SOCIAIS

40h

Sede/ Secretaria

Ensino Médio
TOTAL

58

Assim, a contratação da empresa engloba a realização do REDA com previsão de 500 (quinhentos) inscritos, onde os
cargos a serem avaliados por perfil desejado (análise documental), serão definidos no edital do REDA. O conteúdo da
avaliação das provas práticas (didáticas) será publicado no edital do REDA e definido pela Comissão Examinadora a ser
indicada pela empresa vencedora.
6.1. Valores estimados a serem cobrados com base em 500 inscrições: Para a realização do presente Processo
Seletivo, poderá ser cobrado o valor máximo estipulado abaixo.
Cotações Realizadas com empresas
Vagas por Escolaridade

Cotação 1

Cotação 2

Cotação 3

Valor máximo a ser pagar por
inscrição - definido pela
Administração

19 Fundamental

R$ 32,00

R$ 40,00

R$ 40,00

R$ 30,00

31 Ensino Médio

R$ 55,20

R$ 50,00

R$ 60,00

R$ 50,00

08 Ensino Superior

R$ 65,00

R$ 60,00

R$ 80,00

R$ 70,00

7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A licitante deverá comprovar experiência em avaliação didática mediante realização de provas práticas através de bancas
examinadoras e análise documental a partir dos perfis definidos por cargo, através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovante de Inscrição (Registro) no Conselho Regional de Administração (CRA) da empresa e do seu responsável
técnico.
b) Comprovação de desempenho de atividade pertinente e compatível em características (Elaboração de Comunicados de

Seleção ou Editais. Elaboração, aplicação e correção de provas de conhecimentos. Elaboração e aplicação de entrevistas
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individuais com banca examinadora. Análise e resposta a recursos com fundamentação. Avaliação documental), prazos,
quantidades de candidatos que participaram do processo, manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade
dos serviços prestados através da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
público-privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração – CRA, acompanhado da Certidão de
Registro, na validade exigida pelo Conselho Federal de Administração, comprovando que o licitante já planejou, organizou
e realizou concursos e/ou processos seletivos, devendo o atestado indicar a entidade contratante, os cargos, as avaliações
e as vagas para o qual foi realizado o concurso.
b.1. Só serão aceitos atestados emitidos por unidades federadas, estaduais, municipais e/ou serviço social autônomo.
c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional de nível superior, reconhecido pelo
Conselho Regional de Administração – CRA, com comprovação de vínculo permanente do Responsável Técnico feita,
conforme Resolução CFA nº 337/2006, através do Contrato Social e última alteração se houver, para o caso de sócio e
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do profissional ou qualquer outro meio em direito permitido
(no caso de contrato de prestação de serviços o mesmo deve ser carimbado e reconhecido pelo CRA), junto com certidão
emitida por órgão profissional competente, em nome do profissional de nível superior, certificando sua experiência
compatível com o objeto da licitação e com os atestados apresentados.
c.1. O responsável técnico devidamente registrado no CRA da sede da licitante deverá comprovar pós-graduação em
Gestão de Pessoas.
8 - CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO/EXECUÇÃO/PRAZOS
Caberá à empresa Contratada apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado a partir da assinatura do
instrumento contratual, o edital contendo os requisitos necessários à realização do REDA e seu cronograma, em
consonância com a legislação pertinente, observando que constituem suas obrigações. Os serviços deverão ser prestados
no Município de CAIRU.
O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua assinatura. Entretanto, na hipótese de
a homologação do resultado do REDA ser publicada no Diário Oficial do Município antes do prazo acima aludido,
considerar-se-á resilido o Contrato, nesta data.
9 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Coordenação: Julieta Maia dos Santos
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Todas as obrigações da CONTRATADA encontram-se detalhada no ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato.
11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Todas as obrigações da CONTRATADA encontram-se detalhada no ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato.
12 - SANÇÕES:
Todas as sanções encontram-se detalhada no ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato.
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a.
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do
contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
b.
O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e
operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
c.
A Comissão técnica, formado por representantes da Administração, presentes no dia de realização da presente
licitação, deverá atestar a compatibilidade das propostas, com o exigido neste edital.
d.

A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada para efeito de julgamento.

e.
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
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f.
A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da empresa vencedora no prazo
máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”),
condição essencial para homologação e contratação.
g.
A licitante deverá comprovar experiência em avaliação didática mediante realização de prova prática através de
bancas examinadoras e análise documental a partir dos perfis definidos por cargo.
14 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Coordenação: Julieta Maia dos Santos
Superintendente da Secretária Municipal de Políticas Sociais
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.
15 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Aprovação: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.

Cairu – Bahia, 23 de abril de 2019.

Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ATRAVÉS
DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA, PARA PROVIMENTO DOS CARGOS TEMPORÁRIOS
CRIADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_________________
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇAÕ DOS SERVIÇOS

R$ UNIT

R$ TOTAL

Serviços de Planejamento - Elaboração de cronograma geral; Elaboração de
programas de estudo para todos os cargos de provimento temporário; Elaboração do
edital para abertura das inscrições referente ao Processo Seletivo SimplificadoREDA, com observância de todas as leis municipais, em especial da Lei nº 549,
05/12/2018, relativas ao assunto; Elaboração de edital das inscrições deferidas, local,
data e horário de aplicação das provas.
Serviços de Organização, Realização e Processamento de Resultados Publicação do Edital em todas as suas fases; Realização de Inscrições Presenciais;
Elaboração de Comunicados de Seleção ou Editais. Elaboração, aplicação e correção
de provas de conhecimentos. Elaborar critérios de análise, recepcionar e avaliar os
títulos relacionados a cada cargo; Publicação resultado final da seleção, (com nome,
número da inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada prova e média final,
observada a média mínima de (50) para aprovação, bem como o nome e todos os
não aprovados e daqueles que não comparecerem ao exame); Resposta de
eventuais recursos interpostos pelos candidatos; Elaboração do relatório final
contendo todos os atos do Processo Seletivo Simplificado - REDA, bem como
exemplares de publicações a ele afetas, para homologação do Prefeito; Atendimento
aos portadores de necessidades especiais, etc para provimento de cargos da
Secretaria Municipal de Políticas Sociais de CAIRU. Arquipélago de Tinharé, Município
de Cairu, Estado da Bahia.
1
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR POR EXTENSO:

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial].

A EMPRESA DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO QUE TENHA DISPONIBILIDADE PARA ASSSINAR O CONTRATO
NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU QUANDO CONOVOCADO.

____________________ , ____ de _______________ de 2019.

_______________________________________________

[Assinatura e carimbo].
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ANEXO III
TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ATRAVÉS DE REGIME
ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS CRIADOS
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE
CAIRU, ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, ESTADO DA BAHIA Nº ..../2019.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CAIRU - BA E A EMPRESA
............................... NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Fernando Antônio dos Santos Brito, brasileiro, casado, com endereço residencial sito à Rua Barão
Homem de Melo, nº 19, Centro, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de
identidade nº 01.847.052-15, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 326.205.785-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
..............................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na ........................, Nº ......, Bairro ........., na cidade
de ....................., Estado da ............, CEP ................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................., inscrição municipal sob
o nº ........................... e inscrição no Conselho Regional de Administração (CRA/BA) sob o nº ........, neste ato
representada
na
forma
dos
seus
Estatutos/Regimento/Contrato
Social,
pelo(a)
Senhor(a)
..................................................,
função
..............,
portadora
(documento
de
identificação)
............................................, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº .................., residente e domiciliada na
na ........................, Nº ......, Bairro ........., na cidade de ....................., Estado da ............, CEP ................., vencedora
do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 010/2019, originário do Processo Administrativo nº 246/2019,
datado de 12/04/2019, doravante denominada apenas de CONTRATADA, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL, visando a execução de serviços de Planejamento, Organização, Realização e
Processamento de Resultados de Processo Seletivo Simplificado através de Regime Especial de Direito Administrativo –
REDA para provimento de cargos temporários criados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Políticas
Sociais do Município de Cairu, Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia, que se regerá pelas Leis
Federais 8.666/93 e nº 10.520/02 e demais normas de direito público aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Planejamento,
Organização, Realização e Processamento de Resultados de Processo Seletivo Simplificado através de Regime Especial de
Direito Administrativo – REDA para provimento de cargos temporários criados para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu, Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia,
conforme especificado no Anexo I do Edital e obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação na
modalidade de Pregão Presencial Nº 010/2019 e seus Anexos que, independente de transcrição, integra este instrumento
e as disposições deste Contrato.
PARAGRÁFO PRIMEIRO: DO ADITAMENTO: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: DA SUBCONTRATAÇÃO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
PARÁGRAFO TERCEIRO: DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: A CONTRATANTE e a
CONTRATADA, vinculam-se ao instrumento convocatório, sob a modalidade Pregão Presencial Nº 010/2019, originário do
Processo Administrativo nº 246/2019, datado de 12/04/2019, e principalmente ao TERMO DE REFERÊNCIA, constante
do Anexo I, bem como a proposta formulada, os quais, independentemente de transcrição, fazem parte integrante deste
Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:
O prazo de execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço. O
prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado através de Termo
Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes.
PARAGRAFO ÚNICO - O presente Contrato vigerá até a publicação definitiva do resultado final do REDA, e apresentação
do relatório final, nem como a entrega dos documentos para envio ao Gabinete do Prefeito e a Secretária Municipal de
Políticas Sociais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS:
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A
Contratante
pagará
à
Contratada
(...................................................).

o

preço

de

R$

.........................................................

PARAGRÁFO ÚNICO - No preço contratado, estão incluídos todos os custos da CONTRATADA referentes a encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, despesas com transporte e materiais necessários à boa execução do
serviço, além de quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento das
obrigações contratadas, excluindo-se apenas a publicação dos editais, que ficará a cargo da CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
12.12/20

FONTE
0000/0005

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2063/2046

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
3390.39.00.00.00

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:
A remuneração da CONTRATADA corresponderá ao valor fixo para o universo de até 500 (quinhentos) candidatos.
Na hipótese de o número de candidatos ser superior ao previsto neste termo, a remuneração por candidato excedente
será de 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado a titulo de taxa de inscrição.
Será considerado excedente a inscrição que ultrapassar o limite de 500 (quinhentos) candidatos.
Os valores aferidos com as inscrições serão depositados em conta corrente sob titularidade do Município, aberta,
especificamente, para este fim, sendo absolutamente vedados depósitos e saques para outros objetivos.
Os valores correspondentes às taxas de inscrições devem ser depositados em conta bancária única determinada pela
Prefeitura Municipal de CAIRU. A receita oriunda de inscrições no REDA poderá ser utilizada para pagamento dos serviços
prestados por empresa organizadora, segundo previsão editalícia e contratual que especifique a forma e o teto de
remuneração da empresa contratada.
O pagamento do valor contratado será efetivado de acordo com declaração de que os serviços foram prestados e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, da seguinte forma:
a) 30% (trinta por cento) do valor contratado após 05 (cinco) dias da finalização das inscrições.
b) 30% (trinta por cento), até 05 (cinco) dias antes da realização das provas objetivas.
c) 40% (quarenta por cento), 05 (cinco) dias após a publicação do resultado final do REDA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento só será efetivado após a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de
cancelamento da Nota de Empenho emitida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Secretaria Municipal de Políticas Sociais da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia
reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do presente Termo de Referência for executado em desacordo
com as especificações constantes do Edital.
PARÁGRAFO QUARTO – O valor estimado no item anterior poderá sofrer variações de acordo com volume de inscrições
efetuadas no concurso.
PARÁGRAFO QUINTO – Os valores correspondentes às taxas de inscrições devem ser depositados em conta bancária
única determinada pela Prefeitura Municipal de CAIRU. A receita oriunda de inscrições em REDA poderá ser utilizada para
pagamento dos serviços prestados por empresa organizadora, segundo previsão editalícia e contratual que especifique a
forma e o teto de remuneração da empresa contratada.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas na legislação, neste Contrato ou dele decorrentes:
a) elaborar o Edital de Abertura do REDA e todos os editais que se fizerem necessários durante o processo, submetendoos à aprovação da Prefeitura Municipal de CAIRU.
b) elaborar os Conteúdos Programáticos e Bibliografias, em conjunto com a Prefeitura Municipal de CAIRU, nos dias e
horários pré-estabelecidos por esta.
c) divulgar o REDA via Internet e/ou outros meios, desde que previamente autorizado pela Contratante (Edital de Abertura
de Vagas, locais para inscrição, datas e locais de realização das provas, gabaritos, provas e resultados).
d) disponibilizar, como forma de inscrição no REDA fichas para os candidatos nos locais indicados e divulgados no Edital.
e) instalar e colocar em funcionamento uma Central de Atendimento para comunicação e apoio aos candidatos.
f) cadastrar e processar as inscrições, indicando o número de inscrição, nome e número do documento de identidade,
para emissão de listas de frequência, bem como listas de distribuição dos candidatos por locais de provas.
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g) disponibilizar no site da empresa o Cartão de Informação ao Candidato – CIC, contendo: n.º de inscrição, nome, n.º do
documento de identidade indicação da data, local e sala onde serão realizadas as provas objetivas.
h) elaborar e imprimir os cadernos de questões das provas, a partir dos conteúdos programáticos definidos.
i) providenciar as instalações necessárias com infraestrutura adequada à realização das provas.
j) providenciar contratação e treinamento de coordenadores, fiscais e pessoal de apoio que residam, preferencialmente,
em outro Município (sendo exigido, no mínimo, um coordenador por prédio e dois fiscais por sala de até 50 (cinquenta)
candidatos).
k) garantir a integridade física dos candidatos durante a realização do concurso, protegendo-os de situações de risco.
l) aplicar as provas no município de CAIRU/BA se o número de candidatos inscritos não exceder a capacidade do
município.
m) guardar as provas sob absoluto sigilo até o momento de sua aplicação.
n) manter um representante durante a realização do certame, que prestará assistência à equipe responsável pelo REDA.
o) somente permitir ao candidato sair com o Caderno de Questões ao término do horário estabelecido em Edital.
p) encaminhar à Contratante e divulgar na Internet o gabarito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a
aplicação das provas.
q) proceder à correção das provas por meio de processamento eletrônico, observando as normas constantes do Edital do
REDA.
r) proceder as avaliações didáticas, observando as normas constantes do Edital do REDA.
s) realizar a avalição documental, observando as normas constantes do Edital do REDA.
t) processar as notas das provas e o resultado final do concurso.
u) receber e analisar os títulos da prova respectiva.
w) arcar com as despesas de remessa de material relacionado com o concurso.
v) fornecer, à CONTRATANTE, em papel e meio eletrônico, relatórios contendo: resultado do concurso, em ordem
ALFABÉTICA de todos os candidatos; resultado, em ordem de CLASSIFICAÇÃO, dos aprovados (contendo, em ambos, n.º
de inscrição, nome, n.º do documento de identidade; escores, notas e pontuação de todos os candidatos inscritos).
x) entregar as Fichas de Inscrição ao CONTRATANTE no encerramento do REDA.
y) conservar as folhas de respostas e exemplares do Caderno de Questões pelo prazo mínimo de validade do concurso.
z) receber, examinar, emitir parecer e dirimir dúvidas nos casos de recursos ou medidas judiciais relacionadas à seleção
pública.
aa) respeitar toda a normatização pertinente à proteção aos hipossuficientes (idosos, portadores de necessidades
especiais, etc.), em todas as etapas do Concurso.
bb) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros envolvidos na execução dos serviços,
em particular no que se refere às contribuições sociais e tributos.
cc) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas na legislação, neste Contrato ou dele decorrentes:
a) fornecer, à CONTRATADA, a documentação e os dados necessários à execução dos serviços contratados, bem como lhe
prestar verbalmente ou por escrito informações específicas que visem a esclarecer ou orientar a correta prestação dos
serviços;
b) promover a divulgação do certame (REDA) no Diário Oficial do Município de Cairu (www.cairu.ba.io.org.br);
c) aprovar modelo de Requerimento de Inscrição e do Manual do Candidato;
d) definir cronograma e os devidos locais para a realização do REDA;
e) fornece locais apropriados para realização das diversas etapas do certame.
f) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme
art.61, §1º da Lei 8.666/93.
g) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condições estipulados neste edital;
h) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO:
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O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto
deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e
qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através da Secretaria Municipal de Políticas
Sociais, por pessoa designada com poderes para:
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato.
b) comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para
que as mesmas sejam regularizadas.
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens constantes nas cláusulas deste
termo.
d) Fica designado o servidor ............................................ como responsável pelo acompanhamento da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
e) A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA;
f) Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura
existentes na prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das
irregularidades apontadas;
g) A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade
na execução dos serviços, objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE:
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não
importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES:
Se a CONTRATADA incorrer nas faltas previstas na Lei, aplicar-se-ão, segundo a natureza e a gravidade da infração,
assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções:
a) multa, na forma prevista no Parágrafo Primeiro desta Cláusula e na Lei
b) suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não excedente a 05 (cinco) anos;
c) 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 Estadual;
d) descredenciamento do sistema de registro cadastral.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato, sujeitará
a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista a seguir:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive na recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas referidas neste artigo não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as demais sanções legais, nem têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar, do pagamento devido à CONTRATADA,
o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes do atraso no
fornecimento do objeto deste Contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO – Após o trigésimo dia de atraso no serviço, a CONTRATANTE reservar-se-á o direito de optar por
uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas perdas
e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total da paralisação ou
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA COBRANÇA JUDICIAL:
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As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possível.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas na
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Cairu – BA, XXXXX de XXXXXX de XXXXXX.

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE

...............................................................................................................................
...............................................................................................
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .............................................................
Nome: ................................................................
CPF nº: ......................................
02 - .............................................................
Nome: ................................................................
CPF nº: ......................................
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ANEXO IV
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
CARGOS
AUXILIAR DE RECEPÇÃO

A PREENCHER
02

ESCOLARIDADE
ENSINO MÉDIO

AGENTE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

16

ENSINO FUNDAMENTAL

AGENTE JURIDICO

01

SUPERIOR EM DIREITO COM OAB

AGENTE TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL

04

SUPERIOR EM DIREITO

AGENTE TÉCNICO PSICOLOGO

03

ENSINO MÉDIO

ORIENTADOR SOCIAL

10

ENSINO MÉDIO

OFICINEIRO

10

ENSINO MÉDIO

AGENTE DE PORTARIA

03

ENSINO FUNDAMENTAL

AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO

06

ENSINO MÉDIO

ENTREVISTADOR BOLSA FAMÍLIA

02

ENSINO MÉDIO

DIGITADOR BOLSA FAMILIA

01

ENSINO MÉDIO
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO V
MODELO DE CREDENCIAL
À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial nº 010/2019

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do documento de
identificação (Registro de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, outro apresentado) nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial nº 010/2019, em especial
apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos,
desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

_________, Ba ____ de _______ ..........

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial nº 010/2019

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ..................................................,
declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação contidas no edital do Pregão Presencial nº. 010/2019
e bem como estar ciente das sanções factíveis de serem aplicadas conforme preceitua o art. 4º, Inciso VII, da Lei Federal nº
10.520/02, e compromete-se a fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município, bem como tomar
todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade dos serviços.

_____de __________________ de .....

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
À
Prefeitura Municipal de Cairu
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: Pregão Presencial nº 010/2019

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno porte e que não
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade
fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da
declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

_____de __________________ de .........

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A

empresa

_____________________________,

inscrita

no

CNPJ/MF

nº.

__________________,

com

sede

à

_______________________________, representada pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº
______________ e inscrito no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso
V, art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____de __________________ de .........

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramais: 213/214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019– FL. 28/28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ROIMDBTQFTJMR1VL6EFIKG

Esta edição encontra-se no site: www.cairu.ba.gov.br

