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Cairu publica:
x Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado Nº 023/2020 Identificar o Maior Número de Fornecedores e Estimar o Preço de
Mercado Visando a Contratação de Empresa Especializada Para
Manutenção Corretiva Com Reposição de Peças em Fogão, Geladeira,
Freezer e Bebedouro de Acordo a Necessidade de Reparos em Cada
Equipamento, Para Suprir as Necessidades de Conservação e Preparos
dos Alimentos das Unidades Escolares da Secretaria de Educação,
Pertencente ao Sistema Público de Ensino do Município de Cairu, Estado
da Bahia.
x Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado Nº 024/2020 Identificar o Maior Número de Fornecedores e Estimar o Preço de
Mercado Visando a Aquisição de Material Didático, no Intuito de Objetivar
Suprir as Necessidades das Atividades Pedagógicas das Aulas Remotas
na Educação Básica, Infantil e Educação Especial, Desenvolvidas Pelos
Profissionais das Unidades da Secretaria de Educação, Pertencente ao
Sistema Público de Ensino do Município de Cairu, Estado da Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 023/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente
Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto Municipal nº
3.801/2020

(https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0),

com

a

finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado visando a
contratação de empresa especializada para manutenção corretiva com reposição de peças em fogão,
geladeira, freezer e bebedouro de acordo a necessidade de reparos em cada equipamento, para suprir
as necessidades de conservação e preparos dos alimentos das Unidades Escolares da Secretaria de
Educação, pertencente ao Sistema Público de Ensino do Município de Cairu, Estado da Bahia.

As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme PROPOSTA DE
PREÇOS (ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) da presente chamada pública.

As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75)
3653-2151 / RAMAL 208.

A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ
e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail:
adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 06 de agosto de 2020.

Fica ressalvado que a consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que
todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, no que couber.

Cairu-BA, 30 de julho de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: _______________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________________________
TELEFONE: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________

ITEM
01

02

03

04

05

06

07

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE GELADEIRA,
Marca Consul, cor branca, com capacidade
380 litros. Troca de motor, gás e serpentina,
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE GELADEIRA
marca Consul, cor branca, com capacidade
280 litros, para troca de gás e filtro, e
limpeza do sistema de refrigeração.
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA GELADEIRA
marca Consul, cor branca, com capacidade
380 litros, para troca de gás, filtro, e linha
capilar
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE GELADEIRA
marca Consul, cor branca, com capacidade
280 litros, para troca de gás, serpentina,
filtro, linha capilar e limpeza do sistema de
refrigeração.
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÃO,
marca TRON, modelo industrial, a gás, 02
queimadores, com forno, acendimento
manual, para troca da transmissão, registro,
mangueira, queimador e reforço da
estrutura..
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÃO,
marca CENAF, modelo industrial, a gás, 02
queimadores, com forno, acendimento
manual, para troca da transmissão, registro,
mangueira, queimador e reforço da
estrutura. .
MANUTENCAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FOGÃO,
marca CENAF modelo industrial, a gás, 04
queimadores, com forno, acendimento
manual, para troca da transmissão, registro,
mangueira, queimador e reforço da
estrutura.. , .

UNID
UNID

QUANT
01

UNID

01

UNID

01

R$ UNIT

R$ TOTAL

01

UNID

01

UNID

01

UNID

01
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08

MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FOGÃO,
marca TRON, modelo industrial, a gás, 04
queimadores, com forno, acendimento
manual, para troca da transmissão, registro,
mangueira, queimador e reforço da
estrutura..
09
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FREEZER
HORIZONTAL, da marca CONSUL, 1 porta,
430 lts, troca de gás e Serpentina.
10
MANUTENÇAO
CORRETIVA
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FREEZER
HORIZONTAL, da marca CONSUL, 2 porta,
530 Lts. Para troca de gás, filtro e linha
capilar,.
11
MANUTENÇAO
CORRETIVA,
COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BEBEDOURO
DE PRESSÃO, marca IBBL, tipo Torre Inox,
2 torneiras, para troca de Gás, elemento
filtrante, refil.
VALOR TOTAL R$

UNID

01

UNID

01

UNID

01

UNID

06

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social,
endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU)
como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal,
que, quando aceita, não pode ser alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das condições aqui
estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes sujeitas as penalidades prevista
na legislação aplicável.
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.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação pela
unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada Manutenção
Corretiva com Reposição de peças em fogão, geladeira, freezer e bebedouro de acordo a necessidade
de reparos em cada equipamento, para suprir as necessidades de conservação e preparos dos
alimentos das Unidades Escolares da Secretaria de Educação, pertencente ao Sistema Público de
Ensino do Município de Cairu, Estado da Bahia.
2. NECESSIDADE:
A necessidade para a solicitação para Manutenção Corretiva com Reposição de peças nos
eletrodomésticos, se dar por conta do longo período de uso, além da maresia local que causa danos
nas estrutura física em tais equipamentos que é indispensável na conservação e preparos dos
alimentos das Unidades Escolares da Secretaria de Educação, pertencente ao Sistema Público de
Ensino do Município de Cairu.
3. JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO:
O Município de Cairu é caracterizado por peculiaridades geográficas por ser um município Arquipélago,
no qual a forma de locomoção é realizada em maior parte, através de transportes aquáticos e
transporte terrestre no interior das ilhas. O Município apresenta uma área de 448,818 Km², com uma
população estimada em 18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis) habitantes (IBGE, 2019)
englobando todo o arquipélago de Tinharé e Ilha de Boipeba, distribuídos entre os distritos, povoados e
comunidades do Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião,
Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede. Apesar dos atrativos naturais,
culturais e históricos, o município de Cairu, assim como os demais municípios baianos, ainda
enfrentam desafios a serem vencidos com a finalidade de oferecer a seus habitantes uma saudável
qualidade de vida, principalmente no que se refere à educação, saúde, esporte, lazer, cultura, trabalho
e renda, entre outros.
A maioria das escolas municipais localiza-se na zona costeira e algumas delas são de difícil acesso por
estarem localizadas em ilhas distantes de sede. Dentre essas unidades escolares 12 (doze) são
consideradas de pequeno porte por possuir menos de 100 (cem) alunos matriculados, 09 (nove) são
consideradas de médio porte por possuir até 300 (trezentos) alunos e 05 (cinco) de grande porte por ter
mais de 300 (trezentos) alunos com efetiva matrícula. Dispõe de um Sistema de Ensino que oferece a
Educação Básica nos níveis da Educação Infantil em Creches e Pré-Escola, Ensino Fundamental de 09
(nove) anos, bem como a modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, Tempos Formativos I,
II, III, IV e V.
Quadro do Censo de 2019
Quantitativos de alunos
Modalidade

Nº de alunos

Educação Infantil

1.294

Fundamental I

1.736

Fundamental II

1.261

EJA

336
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TOTAL

4.627

Na linha de politicas públicas de implementação na Educação como modalidade da educação básica
são efetivadas a exemplo da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que legaliza direitos para a
educação, que define o currículo, a concepção social e histórica de crianças e jovens, Parâmetros
Nacionais de qualidade para Educação básica que norteia a qualidade do espaço, o atendimento de
acordo a série, idade e números de alunos por sala, dentre outros.
O investimento em educação é estabelecido por Lei e seu cumprimento é de fundamental interesse
para o bem comum. A Lei de Diretrizes e Bases- LDB, Lei n°. 9393/96, estabelece em seu artigo 69. “A
União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita
resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público.” ainda no § 4º “As diferenças entre a receita e a despesa previstas
e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios,
serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro”. Investir na educação é garantia
de desenvolvimento para o próprio município.
A Secretaria Educação no intuito de aferir as necessidades de reparos nos equipamento que pertence
ao patrimônio público, que estão com as estruturas físicas danificadas, por longo período de uso, nas
áreas de conservação e de cozimento dos alimentos que são oferecidos nas Unidades escolares,
justifica a necessidade da solicitação para contratação de empresa especializada em Manutenção
Corretiva com Reposição de peças, em fogão, geladeira, freezer e bebedouro de acordo a necessidade
do serviço em cada equipamento..
A Secretaria Municipal de Educação visando à melhoria nas escolas estar buscando alternativas para
oportunizar aos educandos um ambiente propício à aprendizagem, ao desenvolvimento físico e mental.
Para concretizar tal objetivo necessita de ações concretas tanto na área pedagógica, como na estrutura
física de cada Unidade Escolar. Sabe-se que para dar continuidade aos trabalhos com a finalidade de
garantir a educação no município, é necessário atender as especificidades de cada serviço inerente a
esta Secretaria. Tendo em vista atender as demandas da Secretaria de Educação, das unidades
escolares e dos programas existentes nas instituições de ensino, faz-se necessário ter um espaço
organizado. Portanto, é necessário que os eletrodomésticos estejam em bom funcionamento, para a
conservação dos alimentos, visando a saúde e a qualidade de vida dos educandos.
Salientamos que a qualidade educacional depende do nível de adequação e de desempenho de seus
ambientes, em seus aspectos técnicos, funcionais, estéticos e, consequentemente, do modo como
esses aspectos afetam o bem-estar dos seus usuários. As relações da estrutura física e seus usuários
esta diretamente vinculada ao grau de interação e capacidade de resposta da estrutura administrativa,
dos profissionais, dos projetos e das atividades neles realizadas.
Portanto, a presente solicitação para a realização de chamada pública se justifica pela necessidade de
Manutenção Corretiva com Reposição de peças em fogão, geladeira, freezer e bebedouro de acordo a
necessidade de reparos em cada equipamento, para suprir as necessidades de conservação e
preparos dos alimentos das Unidades Escolares da Secretaria de Educação. A necessidade da
realização de chamada pública constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Secretaria de
Educação, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio do Sistema Público do Município de Cairu, mantendo
assim adequadamente a segurança e qualidade de vida para todos os alunos, servidores e
colaboradores do Município.
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4. OBJETIVOS:
x

Assegurar a estrutura adequada para o desenvolvimento e organização do trabalho;

x

Conservar o Patrimônio Público da Secretaria de Educação;

x

Suprir as necessidades de cada unidade da Secretaria de Educação;

x
Manter condições de uso os eletrodomésticos das Unidades Escolares da Secretaria de
Educação;
x
consertar os equipamento que pertence ao patrimônio público, que estão com as estruturas
físicas danificadas.
5. BASE LEGAL:
Para o desenvolvimento de tal processo valemo-nos da Lei Federal nº Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei
Complementar nº 123/2006, no que couber.
6. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.
ITEM
01

02

03

04

05

06

07

08

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS DE GELADEIRA, Marca Consul, cor branca, com
capacidade 380 litros. Troca de motor, gás e serpentina,
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS DE GELADEIRA marca Consul, cor branca, com
capacidade 280 litros, para troca de gás e filtro, e limpeza
do sistema de refrigeração.
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS NA GELADEIRA marca Consul, cor branca, com
capacidade 380 litros, para troca de gás, filtro, e linha
capilar
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS DE GELADEIRA marca Consul, cor branca, com
capacidade 280 litros, para troca de gás, serpentina, filtro,
linha capilar e limpeza do sistema de refrigeração.
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS DE FOGÃO, marca TRON, modelo industrial, a
gás, 02 queimadores, com forno, acendimento manual,
para troca da transmissão, registro, mangueira, queimador
e reforço da estrutura..
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS DE FOGÃO, marca CENAF, modelo industrial, a
gás, 02 queimadores, com forno, acendimento manual,
para troca da transmissão, registro, mangueira, queimador
e reforço da estrutura. .
MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS NO FOGÃO, marca CENAF modelo industrial, a
gás, 04 queimadores, com forno, acendimento manual,
para troca da transmissão, registro, mangueira, queimador
e reforço da estrutura.. , .
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS NO FOGÃO, marca TRON, modelo industrial, a
gás, 04 queimadores, com forno, acendimento manual,

UNID
UNID

QUANT
01

UNID

01

UNID

01

01

UNID

01

UNID

01

UNID

01

UNID

01
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09

10

11

para troca da transmissão, registro, mangueira, queimador
e reforço da estrutura..
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS NO FREEZER HORIZONTAL, da marca CONSUL,
1 porta, 430 lts, troca de gás e Serpentina.
MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS NO FREEZER HORIZONTAL, da marca CONSUL,
2 porta, 530 Lts. Para troca de gás, filtroe linha capilar,.
MANUTENÇAO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, marca IBBL,
tipo Torre Inox, 2 torneiras, para troca de Gás, elemento
filtrante, refil.

UNID

01

UNID

01

UNID

06

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
A contratada terá o prazo máximo de até 30 (trinta) dias, para a conclusão dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva, ressalvado a fixação de prazo, a critério da Administração, à época devida,
observada a complexidade do serviço a ser executado, contado da data da autorização da respectiva
Ordem de Serviço. Na hipótese de necessidade de prazo maior, o mesmo deverá ser solicitado à
Secretaria de Educação, que analisará a solicitação e deverão ser executados na Sede da Secretaria
Municipal de Educação - Praça Marechal Deodoro, nº 02, Sede do Município de Cairu – BA.
Para execução dos serviços constantes do objeto deste Termo de Referência deverão estar incluídos
todos os custos, transporte, frete, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto.
8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Função: Secretária de Educação.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
9. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:
a) É responsabilidade do poder público municipal averiguar com antecedência a idoneidade e a
regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar os serviços a serem
prestados, de acordo com as especificações das planilhas no edital.
b) O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução
dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
c) O setor de fiscalização do contrato verificará, antes de autorizar a prestação dos serviços e a
substituição das peças e/ou acessórios, a compatibilidade entre os valores apresentados pelo
Contratado e os preços constantes na tabela do fabricante e os de mercado, a fim de fundamentar a
autorização ou não da prestação dos serviços;
d) Efetuar o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da entrega dos equipamentos;
e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir
após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual.
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A empresa contratada será designada a execução, zelando pela boa qualidade dos produtos e prazo
de entrega. Deverá ainda:
a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na
execução do objeto contratado;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo;
c) 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.
d) Os serviços deverão ser executados por empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a
empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
e) A prestação dos serviços, bem como a substituição das peças e acessórios, somente poderá ser
executada mediante apresentação de orçamento prévio, discriminando os serviços a serem efetuados,
as peças e/ou acessórios a serem repostos, o quantitativo, a marca e os valores das peças e/ou
acessórios de reposição e a quantidade de horas a serem utilizadas para a execução do serviço, o qual
ficará sujeito à autorização por parte da Administração, sem o que não deverá ser executado, sob pena
de não se efetuar o respectivo pagamento.
f) Como condição para a celebração do Contrato o licitante vencedor deverá comprovar que dispõe,
para a prestação dos serviços, na Região do Baixo Sul, de área fechada, ficando esclarecido que a
Administração, antes da assinatura do instrumento contratual, procederá à vistoria técnica do local
onde serão prestados os serviços.
g) Prestar garantia mínima dos serviços de 06 (seis) meses.
h) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes do material, exceto quando
isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência;
11. SANÇÕES:
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Termo de Referência
sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho.
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. A penalidade de multa será
aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos
serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de atraso;
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b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada
neste termo, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
12. CONDIÇÕES GERAIS:
a)
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico;
b)
A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a critério
de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização deste ato;
c)
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.
d)
O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas
aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração.
A empresa interessada deverá apresentar a documentação relacionada a seguir:
Na Habilitação Jurídica exigir-se-á:
x

x

x

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com
foto) do(s)
sócio(s)
da
empresa.
Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp) emissão não superior a 30 dias.
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.
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do
licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no
site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).

Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x
x
x
x
x
x
x
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Alvará de Licença, Localização e funcionamento, compatível com o objeto desta licitação,
expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal
e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
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.
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).
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Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
x

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/).

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
x

Declaração firmada pelo representante legal da empresa 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 (DECLARAÇÃO
QUE NÃO EMPREGA MENOR).

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Ana Rosa Ferreira de Jesus.
Função: Diretora Adjunta de Políticas, Programas e Projetos Educacionais.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br

14. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Cargo: Secretária Municipal de Educação.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 024/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente
Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto Municipal nº
3.801/2020

(https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0),

com

a

finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado visando a
aquisição de Material Didático, no intuito de objetivar suprir as necessidades das atividades
pedagógicas das aulas remotas na Educação Básica, Infantil e Educação Especial, desenvolvidas
pelos profissionais das Unidades da Secretaria de Educação, pertencente ao Sistema Público de
Ensino do Município de Cairu, Estado da Bahia.

As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme PROPOSTA DE
PREÇOS (ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) da presente chamada pública.

As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75)
3653-2151 / RAMAL 208.

A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ
e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail:
adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 06 de agosto de 2020.

Fica ressalvado que a consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que
todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, no que couber.

Cairu-BA, 30 de julho de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: _______________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________________________
TELEFONE: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________

ITEM

DESCRIÇÃO MATERIAL

UNID

PAPEL, alcalino, alta alvura,
formato A-4, dimensões 210 x 297
mm,
gramatura
75
g/m2.
Embalagem:
em
material
impermeável, contra umidade, com
1
CXS
01 (uma) resma (quinhentas
folhas), com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
Embalagem
caixa
com
10
resmas.
CANETA esferográfica, cor azul,
escrita fina, corpo em material
plástico transparente, comprimento
aproximado de 140 mm, gravado
2
no corpo a marca do fabricante. CXS
Carga: tubo plástico aproximado de
130,5 mm, esfera em tugstenio.
Embalagem
caixa
com
50
unidades.
CANETA esferográfica, cor preta,
escrita fina, corpo em material
plástico transparente, comprimento
aproximado de 140 mm, gravado
3
no corpo a marca do fabricante. CXS
Carga: tubo plástico aproximado de
130,5 mm, esfera em tugstenio.
Embalagem
caixa
com
50
unidades.
ENVELOPE, ofício, na cor branca,
papel sulfite, gramatura 75g/m,
4
dimensões 240 x 340mm, sem PCT
timbre. Apresentação: Embalagem
com 100 unidades.
FITA,
adesiva,
transparente,
fabricada em celulose, adesivo em
resina
de
borracha
natural,
5
dimensões 19 mm x 50 m ROLOS
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto e marca do
fabricante.
VALOR TOTAL R$

QUANT INDICAÇÃO R$ UNIT
DA MARCA

R$ TOTAL

50

10

10

10

50
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social,
endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU)
como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal,
que, quando aceita, não pode ser alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das condições aqui
estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes sujeitas as penalidades prevista
na legislação aplicável.
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.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação pela
unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de Material Didático, no intuito de
objetivar suprir as necessidades das atividades pedagógicas das aulas remotas na Educação Básica,
Infantil e Educação Especial, desenvolvidas pelos profissionais das Unidades da Secretaria de
Educação, pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu – Bahia.
2. NECESSIDADE:
Necessidade de desenvolver os trabalhos pedagógicos para atendimentos das aulas remotas durante o
isolamento social por conta da Pandemia do Covid 19, a fim de oportunizar a continuidade dos
trabalhos para não prejudicar o ano letivo.
3. JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO:
Cairu é o único município arquipélago do Brasil com estimada pelo Senso do IBGE 2019, de
aproximadamente 18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis) habitantes distribuídos entre os distritos,
povoados e comunidades do Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São
Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede.
Sobre o Sistema de Ensino, dispõe das seguintes modalidades de ensino: Educação Básica nos níveis
da Educação Infantil em Creches e Pré-Escola, Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, bem como a
modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, Tempos Formativos I, II, III, IV e V.
A maioria das escolas municipais localiza-se na zona costeira e algumas delas são de difícil acesso por
estarem localizadas em ilhas distantes de sede. Dentre essas unidades escolares 12 (doze) são
consideradas de pequeno porte por possuir menos de 100 alunos matriculados, 09 (nove) são
consideradas de médio porte por possuir até 300 (trezentos) alunos e 05 (cinco) de grande porte por ter
mais de 300 (trezentos) alunos com efetiva matricula.
Adultos – EJA (Fundamental I e II) com uma estrutura formada por 10 (dez) unidades escolares
consideradas de pequeno porte por possuir menos de 100 (cem) alunos matriculados, 12 (doze)
consideradas de médio porte por possuir até 300 (trezentos) alunos e 05 (cinco) de grande porte por ter
mais de 300 (trezentos) alunos com efetiva matrícula.
Quadro do Censo de 2019
Quantitativos de alunos
Modalidade

Nº de alunos

Educação Infantil

1.294

Fundamental I

1.736

Fundamental II

1.261

EJA

336
TOTAL

4.627

A Secretaria Educação no intuito de aferir as necessidades encontradas pela importância de suprir a
demanda de uso de material didático, necessários para o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos
para atendimentos das aulas remotas nas unidades Educacionais de Educação Básica e de Educação
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Especial do município de Cairu, a fim de oportunizar a continuidade aos serviços internos e externos,
assegurando a execução dos trabalhos essenciais e Pedagógicos.
Salientamos que o material solicitado é fundamental para o desenvolvimento das ações no que se
referem à organização, supervisão, atendimento dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais e
técnicos. Dessa forma, faz-se necessário destacar o material como um importante suporte na prática
escolar, instrumento de apoio para os profissionais que de forma sistemática estão organizando todas
as praticas das aulas remotas (extraclasse) que estão sendo desenvolvidas durante o período de
isolamento social por conta Corona Vírus (covid19) no Município de Cairu.
Muito embora os expedientes estejam reduzidos, vale destacar mais uma vez, que ainda há frentes de
trabalhos indispensáveis no combate ao COVID 19, haja visto a continuidade de serviços internos
administrativos, dos quais destacamos: Setor de Compras, Contratos e Licitações; Superintendência de
Alimentação Escolar, distribuição de Kits de alimentação e reformas nas Unidades escolares, assim
como entrega de materiais comprados antes da Pandemia e trabalhos internos da Secretaria de
Educação, além das ações pedagógicas em elaborar e enviar para os alunos do ensino infantil, Básico,
incluindo os alunos da Educação especial, as atividades extra classe para a continuidade curricular
educacional.
A inclusão de portadores de deficiência é um dos mais complexos temas atualmente discutidos no
cenário atual. Entretanto, o avanço é gradativo, e com isso cresce o desafio de garantir uma educação
de qualidade a todos sem distinção, pois incluir alunos considerados “diferentes” no sistema comum de
ensino requer não apenas a aceitação das diferenças humanas, mas implica transformação
de atitudes, posturas, e principalmente em relação a pratica pedagógica, sendo necessário a
modificação do sistema de ensino e a organização das escolas para que se ajustem as especificidades
de todos os alunos.
A concepção da escola inclusiva deve reconhecer as diferenças humanas como normais e a
aprendizagem centrada nas potencialidades do sujeito, ao invés de impor aos alunos rituais
pedagógicos preestabelecidos.
É nesse contexto que a legislação brasileira garante indistintamente a todos os direitos a escola, em
qualquer nível de ensino, e prevê̂, além disso, o atendimento especializado à crianças com
necessidades educacionais especiais. Assim, a viabilidade da inclusão dos alunos com necessidades
especiais no sistema regular de ensino requer o provimento de condições básicas como reformulação
de programas educacionais e formação permanente dos profissionais envolvidos.
Sobre a Legislação da Educação Especial:
Legislação de Educação Especial. DECRETO No 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras
providências.
Lei Nº 10.172/2001 - O Plano Nacional de Educação (PNE), afirmava que a Educação Especial, “como
modalidade de Educação escolar”, deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino e
que “a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência” era uma
medida importante.
Decreto 6.094/07 - O texto dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos
com deficiência, o documento reforça a inclusão deles no sistema público de ensino.
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Consideramos também, seguir todas as recomendações, tendo em vista que as aulas foram suspensas
para conter a disseminação do novo coronavírus (COVID-19). Escolas de todo país começaram a se
organizar para desenvolver atividades remotas. Diante do desafio, mais do que nunca, a parceria com
as famílias se tornou fundamental para garantir que crianças e adolescentes continuem se
desenvolvendo nas atividades escolares durante a pandemia. Uma das estratégias utilizadas para
oferecer segurança e apoiar as famílias durante a quarentena foi a humanização de todo o processo de
produção das atividades realizados por coordenadores e professores e enviadas para as famílias.
Dessa forma compete a Secretaria de Educação garantir o fornecimento de material Didático,
assegurando a estrutura adequada para o desenvolvimento e organização de trabalho, suprindo as
necessidades de cada unidade oferecendo condições de trabalho aos profissionais da área,
assegurando saúde e bem estar, além de assegurar material essencial para oportunizar a continuação
dos trabalhos desenvolvidos pela equipe educacional.
Portanto, a presente solicitação para a realização de chamada pública se justifica pela necessidade da
aquisição de material Didático, com o intuito de objetivar de forma emergencial as necessidades de
atendimento nas Unidades da Secretaria de Educação. A necessidade realização de chamada pública
constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Secretaria de Educação, na sua tarefa de zelar
pelas ações educacionais desenvolvidas pelo Sistema Público do Município de Cairu, mantendo assim
adequadamente a segurança e qualidade de vida para todos os alunos, servidores e colaboradores do
Município.
4. OBJETIVOS:
x

Assegurar a estrutura para as atividades remotas;

x

Assegurar a organização pedagógica no Município de Cairu;

x

Suprir as necessidades de cada unidade da Secretaria de Educação;

x

Oferecer condições de continuidade de conhecimento aos educandos;

x

Assegurar material essencial para oportunizar a continuação dos trabalhos desenvolvidos pela
equipe educacional.

5. BASE LEGAL:
Para o desenvolvimento de tal processo valemo-nos da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar
nº 123/2006, e demais normas aplicáveis a espécie, no que couber.
6. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PAPEL, alcalino, alta alvura, formato A-4, dimensões 210 x 297
mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material impermeável,
contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Embalagem caixa com 10 resmas.
CANETA esferográfica, cor azul, escrita fina, corpo em material
plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm,
gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico
aproximado de 130,5 mm, esfera em tugstenio. Embalagem caixa
com 50 unidades.
CANETA esferográfica, cor preta, escrita fina, corpo em material
plástico transparente, comprimento aproximado de 140 mm,

UNID.

QUANT.

CXS

50

CXS

10

CXS

10
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4

5

gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico
aproximado de 130,5 mm, esfera em tugstenio. Embalagem caixa
com 50 unidades.
ENVELOPE, ofício, na cor branca, papel sulfite, gramatura 75g/m,
dimensões 240 x 340mm, sem timbre. Apresentação: Embalagem
com 100 unidades.
FITA, adesiva, transparente, fabricada em celulose, adesivo em
resina de borracha natural, dimensões 19 mm x 50 m Embalagem
com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

PCT

10

ROLO

50

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
O prazo de entrega dos objeto referenciado será de até 10 (dez) dias a contar da data da solicitação
emitida pela Contratante, e deverá ser entregue na Sede da Secretaria Municipal de Educação - Praça
Marechal Deodoro, nº 02, Cairu – BA.
Para entrega deverão estar incluídos todos os custos, transporte, frete, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.
8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Cargo: Secretária Municipal de Educação.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste termo por determinação legal,
obriga-se a:
a) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à aquisição do material.
b) É responsabilidade do poder público municipal averiguar com antecedência a idoneidade e a
regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar os serviços a serem
prestados, de acordo com as especificações das planilhas deste termo.
c) O setor de fiscalização do contrato verificará, antes de autorizar a contratação e a substituição dos
materiais, a compatibilidade entre os valores apresentados pelo Contratado e os preços constantes na
tabela do fabricante e os de mercado, a fim de fundamentar a autorização ou não da prestação dos
serviços;
e) Efetuar o pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da entrega dos materiais;
f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir
após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A empresa contratada será designada a execução, zelando pela boa qualidade dos produtos e prazo
de entrega. Deverá ainda:
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a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na
execução do objeto contratado;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo;
c) 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.
d) Os serviços deverão ser executados por empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a
empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
e) A prestação dos serviços, bem como a substituição das peças e acessórios, somente poderá ser
executada mediante apresentação de orçamento prévio, discriminando os serviços a serem efetuados,
as peças e/ou acessórios a serem repostos, o quantitativo, a marca e os valores das peças e/ou
acessórios de reposição e a quantidade de horas a serem utilizadas para a execução do serviço, o qual
ficará sujeito à autorização por parte da Administração, sem o que não deverá ser executado, sob pena
de não se efetuar o respectivo pagamento.
f) Como condição para a celebração do Contrato o licitante vencedor deverá comprovar que dispõe,
para a prestação dos serviços, na Região do Baixo Sul, de área fechada, ficando esclarecido que a
Administração, antes da assinatura do instrumento contratual, procederá à vistoria técnica do local
onde serão prestados os serviços.
g) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes do material, exceto quando
isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência;
11. SANÇÕES:
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Termo de Referência
sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho.
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. A penalidade de multa será
aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos
serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada
neste termo, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
12. CONDIÇÕES GERAIS:
a)
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico;
8/10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H6+9FFUCTEDNM96/OM+OWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Julho de 2020
20 - Ano - Nº 4147

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

b)
A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a critério
de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização deste ato;
c)
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.
d)
O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas
aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração.
e)
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.
A empresa interessada deverá apresentar a documentação relacionada a seguir:
Na Habilitação Jurídica exigir-se-á:
x

x

x

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com
foto) do(s)
sócio(s)
da
empresa.
Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp) emissão não superior a 30 dias.
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.
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do
licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no
site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).

Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x
x
x
x
x
x
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal
e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
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.
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).

Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
x

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/).
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Na Qualificação Técnica exigir-se-á:
x

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. A comprovação de aptidão: Quando
emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir acompanhada da(s) cópia(s)
do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do fornecimento/execução atestado,
acompanhado da respectiva publicação, onde fique evidente a compatibilidade do objeto do
contrato; Quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou afim, deverá vir
acompanhado de cópias de notas fiscais para comprovar o fornecimento/execução em
compatibilidade com o objeto do contrato.

x

Alvará de Licença, Localização e funcionamento, compatível com o objeto desta licitação,
expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
x

Declaração firmada pelo representante legal da empresa 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 (DECLARAÇÃO
QUE NÃO EMPREGA MENOR).

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Ana Rosa Ferreira de Jesus.
Função: Diretora Adjunta de Políticas, Programas e Projetos Educacionais.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br

14. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Marechal Deodoro, nº 02, Centro, Cairu – BA
Nome: Luana Paula de Queiroz Figueiredo.
Cargo: Secretária Municipal de Educação.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: seducdpe@pmcairu.com.br
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