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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2017-PMBN 
 

TIPO: Menor Preço por LOTE; 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção e contratação de pessoa jurídica especializada 

na prestação de serviços de oferta de cursos de educação profissional técnica subsequente, 

na modalidade a distância semipresencial, podendo ser utilizado sistema de colaboração 

de ensino, para atender a demanda de qualificação da mão-de-obra local, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I. 

 

ABERTURA: 09/10/2017, às 13:00 horas, no Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo, localizada na Av. Castelo Branco, nº 821 - Centro - Brasil 

Novo - CEP: 68.148-000, no horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará início à 

abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de 

quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da 

licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, através do PREGOEIRO JOZIMAR DOS 

SANTOS SILVA e Equipe de Apoio composta por: ZILDA COSIN SILVA e JAILSON CARVALHO DE 

SOUSA JUNIOR, ambos instituídos pela Portaria nº. 001 de 02 de janeiro de 2017, torna público para 

conhecimento de quem possa interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO de modo 

PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e em conformidade com a legislação vigente. 

 

O procedimento licitatório obedecerá a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, a Lei n° 10.711 de 5 de agosto de 2003, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 7 de agosto de 2014, Lei Estadual n°7.389, de 01 de abril de 

2010, Decretos n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto n° 7.892 de 23 janeiro de 2013, Decreto n° 8. 250 

de 23 de maio de 2014, legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

ATENÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, recomenda aos licitantes que leiam com 

atenção o presente Edital e seus anexos. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1- O objeto da presente licitação é a seleção e contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 

de serviços de oferta de cursos de educação profissional técnica subsequente, na modalidade a 

distância semipresencial, podendo ser utilizado sistema de colaboração de ensino, para atender a 

demanda de qualificação da mão-de-obra local, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência - Anexo I. 

 

2- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura. 
 

2.2- Após a homologação do resultado da licitação, a Prefeitura de Brasil Novo, convocará ou encaminhará ao 

licitante vencedor, a seu exclusivo critério, a Ata de Registro de Preços para assinatura. 
 

2.3 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu 

recebimento; 
 

2.4- Durante a vigência da Ata de Registro de Preço poderão ocorrer várias solicitações de fornecimento dos 

objetos desta licitação, inclusive simultaneamente. 
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3- DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3.1 - O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Prefeitura de Brasil Novo; 
 

3.2 - Poderá ser admitida, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR e do FORNECEDOR REGISTRADO, a 

adesão de órgãos ou entidades não participantes até o quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata 

de Registro de Preços para os órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

aderirem. 
 

3.3- Estas contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para os órgãos participantes. 
 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1- Poderão participar desta licitação qualquer interessado observada as necessárias qualificações, a 

pertinência da atividade empresarial com o objeto desta licitação, o atendimento ás condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 
 

4.2-  Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução de serviço destes decorrente 

às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos incisos I, II e III, do art. 9º, da Lei 8.666/93, 

notadamente: 

 

a) servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Brasil Novo; 

 

b) os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, a estes 

equiparados o pregoeiro e equipe de apoio;    

 

c) empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores latu sensu ou dirigentes da Prefeitura Municipal 

de Brasil Novo. 

 

d) empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de 

suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força das Leis nº. 10.520/ 

2002 e da Lei nº 8.666/93. 

 

e) consórcios de empresas. 

 

f) empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

 

g) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

 

4.3- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

 

4.4- A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, sujeitá-lo-á às 

penalidades cíveis e criminais cabíveis. 

 

4.5-. Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por sua representada, devendo no 
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ato da entrega dos envelopes identificar-se, por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, para 

este fim e documento de identidade original e cópia, caso o representante seja sócio ou titular da empresa, 

deverá apresentar documento que comprove este fato. 

 

4.6 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução desta obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a ela necessária: o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; servidor ou dirigente da Prefeitura de 

Brasil Novo; os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas 

estrangeiras que não funcionem no país; as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar 

com a Administração Pública. 

 

4.7 – Para fins do item 4.2 considera-se participação indireta, para fins do disposto neste dispositivo, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o 

autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 

incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.  

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (ENVELOPE “A”) 

 

5.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar demais atos 

pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

 

b) Instrumento público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma reconhecida com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome do proponente; 

 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se 

sociedades civis); 

 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo V; 

 

e) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo VI; 

 

f) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII; 

 

5.2 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 

licitante; 

 

5.3 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá 

apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com a cópia 

autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos contidos no subitem 5.1, 

alíneas: “d” “e” “f”; 

 

a) Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público o licitante fica 

dispensado de apresentar o documento especificado no subitem 5.1 alínea “c”. 
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5.4 – Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados pelo 

Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por cópias autenticadas em cartório, 

devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 

 

6.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e horário 

indicados no preâmbulo do presente edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, contendo referência 

ao presente certame e indicando as seguintes informações: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 042/2017 

ENVELOPE “A” - CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 042/2017 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 042/2017 

ENVELOPE “C” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃOSOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

6.2. No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as 

suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão 

exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – (ENVELOPE “B”) 

 

7.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os dados, 

tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, 

telefones. Fax, e-mail – se houver), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e assinada na parte 

final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, 

ou ressalvas. 

 

a) A proposta comercial deverá ser elaborada conforme o modelo do ANEXO II, quando a sequência dos itens, 

subtotais, quantitativos, indicação de preço por item unidade e total totalizando o preço global da proposta, em 

algarismos e por extenso para cada item, com no máximo duas casas decimais, em moeda corrente nacional, 

sendo que o preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser ofertados através de lances 

verbais, estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, 

comissões, fretes, despesas financeiras e operacionais, bem como outras despesas de qualquer natureza que se 

fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação; 
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b) deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita do novo valor adjudicado, no prazo máximo de 

24 horas;  

 

c) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 

proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

 

d) A prestação do serviço será de IMEDIATA, de acordo com as necessidades e a emissão das autorizações 

emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

e) descrição e especificação claras e completas do objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações 

técnicas (Anexo I), informando-se todos os elementos identificados no Anexo I; 

 

f) em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros entre os expressos 

em algarismos; 

 

g) indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira 

profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa que assinará o 

contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

 

h) indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de pagamento; 

 

i) a proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço 

ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

j) iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das mesmas, nos 

termos do § 6º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo pregoeiro; 

 

l) não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 

 

m) declaração de elaboração independente de proposta, anexo IV; 

 

7.2 Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 

abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações serão de inteira 

responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do 

objeto da presente licitação. 

 

7.3 A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

 

7.4 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

 

7.5 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica subentendido que a licitante aceita, irrestritamente, 

todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

7.6 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou contiverem 

emendas, rasuras ou entrelinhas; 

 

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
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8- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE “C”) 

 

8.1- Habilitação Jurídica: 
 

a) cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios; 
 

b) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

c) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a 

eleição de seus administradores; 
 

d) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

composição da diretoria em exercício; 
 

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. 

 

8.2 - Regularidade Fiscal: 

 

8.2.1- Prova de Inscrição Nacional no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

8.2.2- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo á sede da licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade compatível com o objeto do certame (FIC); 

 

8.2.3- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União e com o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS); 

 

8.2.4- Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), da sede da 

licitante; 

 

8.2.5- Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, da sede da licitante; 

 

8.2.6- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do 

Certificado de Regularidade Fiscal-CRF; 

 

8.2.7- Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas- CNDT. 

 

8.2.8- Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO VII deste Edital; 

 

8.2.9- As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

 

8.2.10- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente foi declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Publica, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; 
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8.2.11- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadência do 

direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8.3 - Qualificação Técnica: 

 

a) 02 (dois) Atestado de capacidade técnica da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Não 

serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou controladoras da empresa 

proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio desta; 
 

b) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação CREDENCIA a instituição de ensino, comprovando que o prazo do credenciamento está 

em vigor; 
 

c) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação AUTORIZA o FUNCIONAMENTO dos cursos ofertados neste edital, comprovando 

que o prazo do credenciamento está em vigor; 
 

d) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação AUTORIZA a INSERÇÃO dos dados sobre a (UNIDADE ESCOLAR), sobre os cursos 

(NOME DO CURSO, CARGA HORÁRIA, MODALIDADE OFERTADA, ITINERÁRIOS OFERTADOS e 

PERÍODO LETIVOS) e sobre os alunos (DADOS CIVIS, CICLO DE MATRÍCULAS E CERTIFICAÇÃO), 

ofertados neste edital no Sistema Nacional da Educação Profissional e Tecnológica – MEC-SisTec; 
 

e) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação aprova o projeto político pedagógico, regimento interno e planos curriculares, dos 

cursos ofertados neste edital; 
 

f) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual a respectiva Secretaria 

Estadual De Educação homologa os atos normativos a que se referem as alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do item 

6.3; 
 

g) Comprovante de que a instituição de ensino está REGISTRADA no MEC-SisTec; 
 

h) Comprovante de que os cursos ofertados neste edital estão cadastrados no MEC-SisTec; 
 

i) Declaração de que a instituição de Ensino dispõe de Laboratório de aulas práticas, laboratório de informática 

e biblioteca, conforme o Anexo IX (em data anterior a assinatura do contrato será feita vistoria no local destes 

espaços, devendo-se nesta ficar comprovado a atendimento dos requisitos mínimos como requisito à 

formalização de contrato); 
 

j) Grande curricular dos cursos de: TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, 

TÉCNICO EM FARMÁCIA; TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO, contendo a carga horaria, matérias, bloco temático, carga horaria dos estágio supervisionado. 
 

l) Declaração de que Rede Física (prédios – salas de aula) onde serão ministrados as atividades presencias e as 

vídeo-aulas, é adequadas às necessidades de cada curso, conforme Anexo IX.   
 

 m) Alvará de funcionamento/localização vigente, expedido pela Prefeitura do domicílio do local da rede 

física, onde serão ministrados as atividades presencias e as vídeo-aulas.  
 

n) Autorização de funcionamento da rede física vigente, expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Pará, 

onde serão ministrados as atividades presencias e as vídeo-aulas.  
 

o) Autorização de funcionamento da rede física vigente, expedido pelo órgão de Vigilância Sanitária do 

domicílio do local da rede física, onde serão ministrados as atividades presencias e as vídeo-aulas.   
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p) Uma via da Certidão de Validade Nacional do Diploma Pelo MEC-SisTec de curso semelhante aos 

ofertados neste edital.  
 

p) Cópia da Emanta dos cursos ofertados neste edital.  

 

8.3.1- O pregoeiro poderá, no ato da licitação, consultar o SISTEC 

(http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino/), os dados disponibilizados na internet para fins de 

averiguar a autenticidade das informações constantes nestes documentos e havendo erros ou inconsistências ou 

fraudes, acarretará, na inabilitação da licitante; 

 

8.4 - Qualificação Econômico financeira: 
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

b) cópia da Certidão simplificada expedida pela junta comercial do domicílio da licitante.  

 

8.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 
 

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

8.6 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de abertura do 

presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados pelo 

Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias autenticadas em cartório, 

devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

8.7 – Os documentos que não apresentarem data de validade no seu texto serão considerados o emitido em até 

30 (trinta) dias da abertura desta licitação. 

 

8.8 – Em data anterior à assinatura do Contrato, a prefeitura Municipal de Brasil Novo, INSPECIONARÁ a 

REDE FÍSICA (PRÉDIOS), contendo no mínimo: SALA DE VÍDEOS-AULAS, LABORATÓRIO DE 

AULAS PRÁTICAS, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA, onde serão ministrados 

os cursos ora ofertados, sendo que, atestada a FALTA DE SEGURANÇA aos alunos, falta de 

HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA à saúde dos alunos, ou constata DESCONFORMIDADE do 

estabelecimento com os requisitos mínimos fixados no presente edital, impossibilitará a formalização do 

contrato. 

 

9 – DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  

 

9.1-CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

9.1.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, desde que atendidas às exatas 

especificações constantes do Anexo I deste Edital.  

 

9.1.3 - Aberto o “ENVELOPE B” - PROPOSTA COMERCIAL, estas serão analisadas verificando-se o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo com elas. 

 

9.1.4- Em seguida, será confirmada a veracidade das certidões por meio de consulta “on-line” e impressa a 

respectiva declaração de “Situação do Fornecedor”. 

 

9.1.5– DOS LANCES VERBAIS: 

http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino/
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9.1.5.1- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, onde será oportunizada uma nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais. 

 

9.1.5.2 - Será selecionada a licitante com a proposta de menor preço por Lote e também as propostas daquelas 

licitantes que tiverem apresentado valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento), à proposta de 

menor preço, para participarem dos lances verbais. 

 

9.1.5.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. No caso 

de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 

 

9.1.5.4- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 

sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 

9.1.5.5 - A desistência do representante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 

proposta registrada para a classificação final da etapa competitiva. 

 

9.1.5.6 - Após o encerramento da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno porte participantes 

terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 
 

a) a proposta, desde que pertencente a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrar com valor 

até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor preço, será considerada empatada com a primeira 

colocada, caso esta não seja microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada que se encontrar na situação de empate 

descrita na alínea anterior terá direito, no prazo de 5 (cinco) minutos, a fazer uma última oferta, com valor 

obrigatoriamente abaixo daquele ofertado pela primeira colocada; 
 

c) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar desista de nova proposta 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes na mesma condição de empate, na ordem de classificação; 
 

d) a negociação de preço junto à licitante classificada em primeiro lugar será sempre após o procedimento de 

desempate de propostas e classificação final das licitantes participantes; 
 

e) o disposto na alínea “a” deste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

9.1.5.7- A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

 

9.2– DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

 

9.2.1 – Após anunciar a classificação da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, o Pregoeiro anunciará a 

abertura do “ENVELOPE C” - HABILITAÇÃO, referente aos Documentos de Habilitação, da respectiva 

licitante. 

 

9.2.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação no 

presente Pregão, ou apresentarem-nos em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 

 

9.2.3 - Constatado o atendimento das exigências contidas neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada 

vencedora e a Pregoeira, então, adjudicar-lhe-á o objeto do certame. 
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9.2.4- Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na 

ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade, e procedendo à habilitação da nova licitante, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo, então, a nova licitante 

declarada vencedora pela Pregoeira, conforme o subitem anterior. 

 

9.2.5 - Não havendo interposição de recurso administrativo, a Pregoeira encerrará a sessão. 

 

9.2.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a 

Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 

licitação. 

 

9.2.7 - Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes presentes, as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para a habilitação e os recursos interpostos. A referida ata 

deverá ser assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes ainda 

presentes à sessão. 

 

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 

razões de 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, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

10.2- O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a 

termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 

no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.3- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência do direito de recurso. 

 

10.4- Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

10.5- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6- O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado 

a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 

com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

 

11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

12 – DO CONTRATO 

 

12.1 – Para fins contábeis a empresa adjudicatária deverá assinar por meio de certificado digital um termo de 

contrato para cada Secretaria participante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis depois contados da publicação do julgamento, ou da comunicação direta aos prepostos das 

licitantes, lavrada em ata, conforme disposições constantes do art. 64 e parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93. 



 

 

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 18.170.674/0001-08 

 

 

          

 

 

Av. Castelo Branco, nº 821, Centro, CEP: 68.148-000, Fone/fax: (093) 3514-1181, Brasil Novo-PA    
Governo popular, juntos somos mais fortes. 

12.2 - Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda colocada no certame 

e, assim por diante, até a última empresa classificada e habilitada nos termos do disposto no inciso 2° artigo 64 

da Lei 8.666/93. 

 

12.3- A recusa da adjudicatária em assinar o contrato do prazo estabelecido, implicará em multa de 5% do 

valor do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar de novas licitações pelo prazo de no 

mínimo 24 (vinte e quatro) meses. 

 

12.4 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado nos 

termos da lei; 

 

13- DAS SANÇÕES 

 

13.1- Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

13.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

13.1.1.1- advertência por escrito; 

13.1.1.2- multas: 

 

13.1.1.2.1- multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos de 

execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do registro, 

até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) hora. 

 

13.1.3- Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor 

global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o fornecimento; 

 

13.1.4 -Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global do 

registro. 

 

13.1.5- suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 

13.1.6- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “14.1.1.3”; 

 

13.1.7- As sanções previstas nas letras “14.1.1.1”, “14.1.1.3” e “14.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente 

com a da letra “14.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 



 

 

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 18.170.674/0001-08 

 

 

          

 

 

Av. Castelo Branco, nº 821, Centro, CEP: 68.148-000, Fone/fax: (093) 3514-1181, Brasil Novo-PA    
Governo popular, juntos somos mais fortes. 

13.1.8- Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao 

crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

13.1.9- As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

13.1.10- Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito ou 

motivo de força maior. 

 

13.1.11- Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

10.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior 

a R$: 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 

- Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 

serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

 

- No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será 

proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido 

atividade, inclusive as frações de meses. 

 

- O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de 

pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou qualquer restrição em 

relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

 

- Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, para nenhum 

efeito legal, a pessoa jurídica: 

de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 

receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 16.1 deste Edital; 

cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada 

pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 

II do item 16.1 deste Edital; 

cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 16.1 deste Edital; 

constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
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que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de  corretora ou de distribuidora 

de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 

capitalização ou de previdência complementar; 

resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha 

ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 

constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

- O disposto nas alíneas itens “d” e “g” do subitem 15.1.4 não se aplica à participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto na 

Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades 

de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos 

interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

- Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nas 

alíneas do subitem 15.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, 

com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 

 

10.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

 

10.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do 

presente 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. 

 

10.2.1.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 16.2.1, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

- Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fica reservada uma cota no 

percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada item, assegurada preferência de 

contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades cooperativas, que se 

enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, de acordo com o previsto no Termo de Referência 

(Anexo I). 

 

– Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades cooperativas, que se 

enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, a proposta de preços, de que trata o Capítulo III, 

deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso. 

 

– Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou 

diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado. 

 

– Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá 

ocorrer pelo preço da que tenha sido menor. 

 

15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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15.1 - As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

correrão por conta do orçamento geral das unidades participantes para o exercício de 2017; 

 

15.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para 

essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias 

Anuais (LOA’s). 

 

16- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1- Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão 

efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, na 

Divisão de Suprimentos e Serviços, localizada na Av. Castelo Branco nº 821, Centro – Brasil Novo – Pará, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

16.2- O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para 

aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

16.3- Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 

fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a 

mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

16.4- O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver 

prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

 

16.5- O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto estiver 

em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência; 

 

16.7- Poderá Prefeitura Municipal de Brasil Novo, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 

16.8- A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a 

legislação própria: 

a) especificação correta do objeto 

b) número da licitação; 

c) marca e o nome comercial; 
 

17- DOS ANEXOS 

 

17.1- Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos: 
 

Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

Anexo II: MODELO DE PROPOSTA; 

Anexo III: TERMO DE CREDENCIAMENTO: 

Anexo IV: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

Anexo V: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

Anexo VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

Anexo VII: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF. 

Anexo VIII: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

Anexo IX: DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE QUE DISPÕE DE LABORATÓRIO DE AULAS 

PRÁTICAS, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA. 

Anexo X: MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
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18- DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

18.1- No interesse da Administração Pública, a Prefeitura Municipal de Brasil Novo poderá: 

modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

18.2- A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

 

18.3- Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do procedimento 

licitatório. 
 

19-  DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

 

19.1- Até o quinto dia útil após a publicação do aviso de abertura desta licitação, contado da última 

publicação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

deste Pregão. 

 

19.2- A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida ao Pregoeiro Sr. JOZIMAR 

DOS SANTOS SILVA designado pela Prefeitura Municipal de Brasil Novo para conduzir os trabalhos 

relativos ao Pregão Presencial nº 042/2017, desde que apresentada por escrito, observado o prazo estabelecido 

no subitem 15.1, devendo ser sempre por escrito, protocolado no Divisão de Suprimentos e Serviços da 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada na Av. Castelo Branco, nº 821 - Centro - Brasil Novo - CEP: 

68.148-000 , no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

 

19.3- A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da Lei. O 

interessado deverá apresentar petição dirigida ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, a ser 

protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada na Av. Castelo Branco, nº 

821 - Centro - Brasil Novo - CEP: 68.148-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, observado o prazo previsto 

no subitem 15.1 deste ato convocatório e atendendo, obrigatoriamente, às seguintes exigências: 

a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

b)- se PESSOA FÍSICA, a petição deverá vir acompanhada do documento de identidade de seu signatário, a 

ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório competente, observando-se, no entanto, o 

disposto no final do art. 4º da Lei Federal n. 8.666/93; 

c)- se PESSOA JURÍDICA, a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da 

sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se 

houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de 

mandato com poderes específicos para impugnar o edital da presente licitação), conforme o caso, na forma do 

subitem 6.6. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, 

da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 

 

19.4- Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes (subitem 15.3, 

alínea “c”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

19.5- Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo Pregoeiro, a impugnação ao Edital não poderá 

ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou desinteresse processual do impugnante. 

 

19.6- O Pregoeiro decidirá sobre a petição de impugnação a este Edital, com o apoio da Procuradoria Geral do 

Município, conforme o caso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado de sua protocolização. 
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19.7- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e marcada 

nova data para a realização do certame. 

 

19.8- Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por fax ou e-mail sem que seja 

apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 15.3 e, na forma prevista pela alínea “b” ou “c” do 

referido subitem, conforme o caso. 

 

19.9- A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 15.3, acarreta a decadência do 

direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

 

19.10- Após o Pregoeiro haver declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar expressa, imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer. A síntese dos motivos alegados para recorrer será lavrada em Ata, 

sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de lavratura da Ata, para apresentação 

das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contrarrazões, 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 

19.11- O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro referido no subitem 15.2, 

que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir devidamente informado, com as impugnações dos demais licitantes, se houver, ao Prefeito 

Municipal para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

19.12 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências: 

 

a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 

b)- ser a peça recursal assinada por sócio pessoa designada para a administração da sociedade, ou procurador, 

e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação 

do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes específicos 

para recorrer de todas as fases da presente licitação), conforme o caso, na  forma do subitem 6.6. Caso a 

procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu 

subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la; 

 

c)- protocolado na Prefeitura Municipal de Brasil Novo, localizada na Av. Castelo Branco, nº 821 - Centro - 

Brasil Novo - CEP: 68.148-000 , no horário das 08:00 às 12:00 horas, dentro do prazo estabelecido pelo 

subitem 15.1. 

19.13 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes (subitem 19.8.2 

alínea “b”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

19.14 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pelo Pregoeiro, o recurso não poderá ser conhecido 

por falta de legitimidade ativa do signatário ou desinteresse processual do recorrente. 

 

- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, e a 

adjudicação do objeto do certame, pelo Pregoeiro, ao licitante declarado vencedor. 

 

- O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na 

respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contrarrazões, 

no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata. 

 

- Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail sem que seja apresentado o original no 

prazo estabelecido no subitem 15.8. 
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- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. O acolhimento do recurso importará a 

validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento. 

 

- O resultado do recurso será divulgado mediante publicação nos Diário Oficial da União, no Diário Oficial do 

Estado e no quadro de avisos da Unidade Gestora. 

 

- A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente protelatório serão 

objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito à ampla defesa, na forma da 

lei. 

 

- Após a realização do Pregão, os autos do respectivo processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados, na Av. Castelo Branco, nº 821 - Centro - Brasil Novo - CEP: 68.148- 000, no 

horário das 08:00 às 12:00 horas. 
 

20-  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

- O presente Edital, seus Anexos, as propostas, juntamente com os documentos que as instruírem e a 

documentação de habilitação analisada serão juntados ao respectivo processo administrativo licitatório. Será 

dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação 

apresentados na Sessão. 

 

- É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e à aferição do ofertado, bem como solicitar a 

Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões. 

 

- Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente devidamente justificado pelo proponente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

- É vedado ao fornecedor detentor do preço registrado a subcontratação total ou parcial do objeto do preço 

registrado em consequência da presente licitação; a associação do licitante vencedor com outrem; a cessão ou 

transferência, total ou parcial, sendo permitida a fusão, cisão ou incorporação, desde que não afetem o 

cumprimento das obrigações constantes no Termo de Referência. 

 

- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas, não cabendo a 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo, em nenhum caso, responsabilidade por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

- A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado, nos termos do art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 

- A Administração Pública poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no Edital, sendo-lhe 

lícito promover a invalidação parcial ou total da licitação. 

 

- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto na Lei Federal nº 

8.666/93 e demais legislações pertinentes. 
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- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início, inclui-se o do vencimento e 

consideram-se os dias consecutivos. 

 

- Os prazos só se iniciam e expiram em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
 

21-  DA FRAUDE À LICITAÇÃO 
 

A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos contrários 

ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao Ministério Público 

Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos e instauração do competente 

procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no Art. 

88, da Lei n° 8.666/93. 

 

Brasil Novo/PA, 26 de Setembro de 2017. 

 

 

 

OILIÇATO DE SOUZA ALVES 

Secretário Municipal de Assistência Social 

 

 

 

JOZIMAR DOS SANTOS SILVA  

Pregoeiro 
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - DO OBJETO: serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de oferta de cursos de 

educação profissional técnica subsequente, na modalidade a distância semipresencial incluindo material 

didático, podendo ser utilizado sistema de colaboração de ensino, para atender a demanda de qualificação da 

mão-de-obra local. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA. 

2.1- Da possibilidade para que os municípios possam ofertar educação profissional técnica.   

 

Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

 

Do artigo, podemos chegar a alguns conceitos básicos da educação na Constituição: i) A educação é um direito 

de todos; ii) A educação é dever do Estado; iii) A educação é dever da família; e, iv) A educação deve ser 

fomentada pela sociedade. 

 

Os objetivos gerais da educação podemos ser também deduzidos partir da leitura do referido artigo: i) O pleno 

desenvolvimento da pessoa; ii) O preparo da pessoa para o exercício da cidadania; iii) 

 

A qualificação da pessoa para o trabalho. 

 

Comecemos por entender o alcance da educação como direito de todos. A educação é a prerrogativa que todas 

as pessoas possuem de exigir do Estado a prática educativa. Como direito de todos, a educação, pois, traduz 

muito da exigência que todo cidadão pode fazer em seu favor. 

 

O direito de todos à educação é na verdade o direito social à educação. O direito social à educação concede aos 

cidadãos o gozo da educação como serviço público. 

 

Outrossim, temos que desemprego no Brasil subiu para 11,3% no trimestre encerrado em junho do ano de 

2016, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é a maior 

já registrada pela série histórica da Pnad Contínua, que teve início em janeiro de 2012. Os números também 

são alarmantes no município de Brasil-Novo e região. Para tanto, é necessária uma ação eficiente e eficaz para 

redução desses números e inserir ou reinserir os jovens no mercado de trabalho urgentemente. 

 

O Município de Brasil Novo, necessita qualificar seus munícipes, para que os mesmos possam ocupar as vagas 

que surgirem no âmbito do município, qualificando o atendimento público e privado nas áreas das vagas aqui 

ofertadas, de forma ainda, que após a finalização dos cursos, os egressos possam também concorrer em pé de 

igualdade a vagas ofertadas nos municípios vizinhos a Brasil Novo. 

Vale destacar que já está em operação um dos maiores empreendimentos do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento) em nossa região, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, e também, já anunciado, a chegada da 

Mineradora Belo Sum, que irá explorar por cerca de 20 (vinte) anos, sendo prorrogável por igual período a 

extração de minérios em nossa região, o que promoverá uma busca de mão de obra especializada e qualificada, 

abrindo novas vagas de trabalho para toda a região entorno dos empreendimentos, como, por exemplo, 

Altamira, Brasil-Novo, Medicilândia, Vitória do Xingu e etc. Daí se faz necessário e urgente qualificar e 

capacitar nossa mão de obra local para que nossos munícipes possam ser aproveitados, evitando assim, trazer 

de fora mão de obra especializada; 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Também é mister salientar que o Poder Público Municipal é um dos entes da federação responsável pela 

garantia dos direitos fundamentais em âmbito local, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e que tem 

como papel fundamental o cumprimento das funções sociais, dentre elas, destaca-se logo à da educação, 

garantindo, com isso, o direito ao trabalho digno e à proteção, o que torna este projeto um instrumento 

fundamental no desenvolvimento de políticas públicas inclusivas e consequentemente na redução das 

desigualdades sociais locais. 

Também a partir de 1988, a União, os estados e municípios passaram a ter a obrigação de proporcionar meios 

de acesso à cultura, à educação e à ciência, como previsto no artigo 23 da Carta. Para evitar que haja 

duplicidade de esforços nestas áreas, a Constituição indica quem deve ter a ação prioritária em cada área, 

cabendo aos municípios o papel fundamental na área da educação e são responsáveis, principalmente, pelas 

instituições de ensino fundamental e de educação infantil.  Porém essa competência em ofertar a educação em 

todos os níveis (superior, médio, básica e infantil) é una e indivisível, cabendo a todos os entes federados 

concentrar esforços para disponibilizar a educação em sua integralidade à sociedade. Não havendo vedação a 

que os entes federados (União, Estados, DF e Municípios) possam em regime de cooperação ou com esforços 

próprios, façam investimentos nas áreas externas á suas atribuições prioritárias. Contudo o orçamento 

dispendido, neste caso, da educação de nível médio, há de ser externa aos recursos do FUNDEB.  

 

Portanto, é inegável há necessidade de que o Poder Público Municipal desempenhe medidas para qualificação 

profissional de seus tutelados, garantindo-lhes seus direitos básicos, e preparando-lhes para o mercado de 

trabalho. Assim, a contratação de Instituição de Ensino que oferte vagas em cursos técnicos profissionalizantes 

se faz essencial. 

 

3 - DA MODALIDADE EDUCAÇÃO SEMIPRESENCIAL ADOTADA. 

- A instituição de ensino deverá possuir salas de aula e laboratórios na Região de Altamira (cidade polo da 

região) e os professores e tutores das matérias podem ministrar as aulas a partir de um estúdio localizado 

noutra cidade.  

- As aulas devem ser ao vivo e o aluno acompanha com a sua turma na Região de Altamira (cidade polo da 

região). 

- Essa modalidade visa aperfeiçoar a aprendizagem média nos cursos em educação à distância (EAD), pois, se 

oferece um contato mais frequente dos alunos com seus colegas, professores e tutores.  

- Será necessário no mínimo 02 (dois) encontros semanais presenciais periódicos, agendados com 

antecedência.  

- Nos outros dias o estudante realiza as atividades pela internet, pelo que a instituição deverá disponibilizar 

sitio na internet que possibilite aos alunos por meio de senhas ter acesso ao conteúdo de aprendizagem e 

conhecimento, conforme a grade curricular mínima.   

 

3.1- Características mínimas deste modelo: 

a) O curso original é EAD. Dessa forma, não existe o limite de 20% de atividades a distância. 

b) Os encontros presenciais devem ocorrer 02 (dois) semanais presenciais periódicos.  

c) Nas transmissões das aulas ao vivo, os estudantes devem ter acompanhamento local de tutores; 

d) Nas transmissões das aulas ao vivo deve ser possível a interação entre os alunos e o professor, que pode 

estar até em outra cidade. 

 

3.2- O formato de educação semipresencial é adotado para propiciar uma formação profissional técnica 

flexível, sem que os alunos de Brasil Novo tenham que ir todos os dias à instituição de ensino, e ao mesmo 

tempo vão manter contato frequente com sua turma, professores e tutores.  

- Essa metodologia é a mais adequada aos moradores de Brasil Novo, uma vez que os encontros são no 

mínimo semanais, o que possibilita os alunos dar continuidade as suas atividades diárias de trabalho, familiar e 

outras da vida comunitária, ampliando a garanta de frequência e conclusão dos cursos. 

 

3.3- Polo da Instituições de Ensino localizado na Região de Altamira (cidade polo da região): 

- Sabe-se que disponibilizar e manter polo de apoio de ensino em qualquer cidade desta região, ainda é u 

grande desafio às instituições de ensino, haja vistas as dificuldades de acesse, notadamente durante o inverno 
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amazônico, em razão dos trechos da Rodovia Transamazônica – BR 230 ainda não asfaltados, bem como dos 

instrumentos tecnológicos necessários (internet, laboratório, etc.) e tutores e professores. Manter todos estes 

elementos em qualquer cidade regional, geraria encarecimento dos preços ofertados e em consequência a 

inviabilidade econômica do serviço.    

- Noutro ponto com polo da instituição de ensino localizado na Região de Altamira (cidade polo da região), 

cujo acesso se dá pela Rodovia Transamazônica – BR 230, que atualmente nos trechos próximos de Altamira 

estão asfaltados, possibilitando o aceso dos alunos, nas atividades presenciais, mesmo nos períodos chuvosos. 

- Relevante ainda que o polo de apoio deve localizar-se próximo de Brasil Novo, pois, assim, o alunos, vão 

dispender poucos recursos com deslocamentos. 

 

4 - DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  

 

Os curso devem atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio fixadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE através da Câmara de Educação Básica – CEB na 

Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, da qual destaca-se:  

 

4.1- Nos termos da Lei Federal nº 9.394/96 – LDB, os cursos ofertados podem abranger:  

- formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 

- Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

 

4.2- Os curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio devem ser desenvolvidos na forma 

subsequente ao Ensino Médio.  

4.2.1- Os cursos serão destinados exclusivamente a quem já́ tenha concluído o Ensino Médio.  

 

4.3- Os cursos devem seguir as diretrizes constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), para cada caso. 

 

4.4- Os curso devem possibilitar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com as dimensões do trabalho, da 

tecnologia, da ciência e da cultura, local.  

 

4.5- Os cursos ofertados terão como finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 

competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos 

científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais  

 

5 - OS CURSOS OFERTADOS DEVEM TER COMO PRINCÍPIOS:  

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício das 

profissões técnicas, visando à formação integral do estudante;  

 

II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento 

para a vida social e profissional;  

 

III - trabalho assumido como principio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura 

como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular;  

 

IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração 

entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa como 

principio pedagógico;  

 

V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e 

dos sujeitos da aprendizagem;  

 

VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;  
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VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação da 

fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular;  

 

VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais 

favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivencia da prática profissional, 

envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas;  

 

IX - articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos ocorrem, 

devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo;  

 

X - respeito ao principio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.  

 

6 - A instituição de ensino deve estar autorizada pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino. 

 

6.1- Curso técnico precisa de autorização para funcionamento? A oferta de um curso técnico de nível médio 

em instituições públicas e privadas deve ser precedida da devida autorização pelo órgão competente do 

respectivo sistema de ensino. Os cursos técnicos oferecidos pelas redes estaduais, Distrital e municipais e pelas 

escolas técnicas privadas são autorizados pelos seus respectivos Conselhos de Educação. As instituições da 

Rede Federal, dos Serviços acionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT) e as Instituições 

Privadas de Educação Superior têm autonomia para autorizar seus cursos por meio de seus Órgãos Colegiados 

Superiores. 

 

6.2 - Os currículos dos cursos ofertados devem proporcionar aos estudantes:  

I - dialogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como referencias 

fundamentais de sua formação; 

 

II - elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de trabalho, bem como as 

especificidades históricas nas sociedades contemporâneas; 

 

III - recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e 

responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a 

construção de uma sociedade democrática; 

 

IV - domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso, de modo a permitir 

progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de construir novos conhecimentos e desenvolver novas 

competências profissionais com autonomia intelectual; 

 

V - instrumentais de cada habilitação, por meio da vivencia de diferentes situações prática de estudo e de 

trabalho. 

 

VI - fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia da informação, legislação trabalhista, 

ética profissional, gestão ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação cientifica, gestão de 

pessoas e gestão da qualidade social e ambiental do trabalho.  

 

6.3- A prática profissional, deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e 

tecnológicos, orientada pela pesquisa como principio pedagógico que possibilita ao educando enfrentar o 

desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, deve integrar as cargas horarias mínimas dos cursos 

ofertados.  

 

- A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, 

como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas 

pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou 

intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras.  
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- O estágio profissional supervisionado, quando necessário, ou exigido pela natureza da ocupação, pode ser 

incluído no plano de curso como obrigatório ou voluntário, sendo realizado em empresas e outras organizações 

públicas e privadas, à luz da Lei no 11.788/2008 e conforme Diretrizes específicas editadas pelo Conselho 

Nacional de Educação.  

 

- O plano de realização do estágio profissional supervisionado deve ser explicitado na organização curricular 

e no plano de curso, uma vez que é ato educativo de responsabilidade da instituição educacional.  

 

- A carga horária destinada à realização de atividades de estágio profissional supervisionado deve ser 

adicionada à carga horária mínima estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação ou prevista no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos para a duração do respectivo curso técnico de nível médio ou correspondente 

qualificação ou especialização profissional.  

 

6.4 - A instituição de Ensino deve estar no Cadastro Nacional de Instituições de Ensino que ofertam 

Educação Profissional e Tecnológica, cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

 

6.5- Os estudantes matriculados devem estar no Cadastro Nacional de Instituições de Ensino que ofertam 

Educação Profissional e Tecnológica, cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio   

 

6.6 - Os diplomas expedidos devem estar no Cadastro Nacional de Instituições de Ensino que ofertam 

Educação Profissional e Tecnológica, cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;  

 

7 - CARGA HORÁRIA DOS CURSOS. 

 

7.1- Educação Presencial 

 

7.1.1- A carga horária mínima de cada curso é indicada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, segundo 

cada habilitação profissional.  

 

7.1.2- O plano de curso técnico de nível médio pode prever atividades não presenciais, até 20% (vinte por 

cento) da carga horária diária do curso, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o atendimento por 

docentes e tutores.  

 

7.1.3- Os cursos oferecidos por serem na forma subsequente devem respeitar as cargas horárias mínimas de 

800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme indicadas para as respectivas habilitações profissionais no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos instituído e mantido pelo MEC.  

 

7.1.4- A carga horária destinada a estágio profissional supervisionado, quando previsto em plano de curso, 

deverá ser adicionada à carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional.  

 

7.2- Educação a Distância  

 

- No âmbito da área profissional da Saúde, devem cumprir, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de carga 

horária presencial; 

- No caso dos demais eixos tecnológicos, será exigido um mínimo de 20% (vinte por cento) de carga horária 

presencial, nos termos das normas específicas definidas em cada sistema de ensino.  

- Em polo presencial ou em estruturas de laboratórios móveis devem estar previstas atividades práticas de 

acordo com o perfil profissional proposto, sem prejuízo da formação exigida nos cursos presenciais.  

- A atividade de estágio profissional supervisionado, quando exigida, em razão da natureza tecnológica e do 

perfil profissional do curso, terá a carga horária destinada ao mesmo, no respectivo plano de curso, sempre 

acrescida ao percentual exigido para ser cumprido com carga horária presencial.  

 

8 - CURSOS OBJETO DESTE SELEÇÃO: 
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8.1- Técnico em Enfermagem 

- Carga Horária: 1.200 horas. 

- Ocupações CBO associadas: 322205-Técnico de enfermagem. 

- Perfil profissional de conclusão: Realiza curativos, administração de medicamentos e vacinas, 

nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais. Auxilia a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação no processo saúde-doença. Prepara o paciente para os procedimentos de 

saúde. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 

e gravemente enfermos. Aplica as normas de biossegurança. 

- Infraestrutura mínima requerida: rede física (prédios), contendo no mínimo: sala de vídeos-aulas, 

laboratório de aulas práticas, laboratório de informática e biblioteca.  

- Campo de atuação: Hospitais. Unidades de pronto atendimento. Unidades básicas de saúde. Clínicas. Home 

care. Centros de diagnóstico por imagem e análises clínicas. Consultórios. Ambulatórios. Atendimento pré 

hospitalar. Instituições de longa permanência. Organizações militares. 

- Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 7.498/1986. Decreto nº 94.406/1987 

- Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação: Agente de Combate às Endemias. 

Cuidador Infantil. Cuidador de Idoso. Agente Comunitário de Saúde. 

- Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica: Especialização técnica em 

enfermagem do trabalho. Especialização técnica em instrumentação cirúrgica. Especialização técnica em saúde 

mental. Especialização técnica em terapia intensiva. Especialização técnica em estratégia de saúde da família. 

Especialização técnica em saúde do idoso. Especialização técnica em emergência e urgência. Especialização 

técnica em hemodiálise. Especialização técnica em oncologia. Especialização técnica em diagnóstico por 

imagem. Especialização técnica em centro cirúrgico. 

- Possibilidades de verticalização para cursos de graduação: Curso superior de tecnologia em radiologia. 

Curso superior de tecnologia em gestão hospitalar. Bacharelado em medicina. Bacharelado em enfermagem. 

Bacharelado em farmácia. Bacharelado em biomedicina. Bacharelado em fisioterapia 

 

8.2 - Técnico em Meio Ambiente 

- Carga Horária: 1.200 horas. 

- Ocupações CBO associadas: 311505-Técnico de controle de meio ambiente. 311520-Técnico em 

tratamento de efluentes. 311515-Técnico de utilidade (produção e distribuição de vapor, gases, óleos, 

combustíveis, energia). 

- Perfil profissional de conclusão: Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações 

ambientais. Elabora relatórios e estudos ambientais. Propõe medidas para a minimização dos impactos e 

recuperação de ambientes já degradados. Executa sistemas de gestão ambiental. Organiza programas de 

Educação ambiental com base no monitoramento, correção e prevenção das atividades autrópicas, conservação 

dos recursos naturais através de análises prevencionista. Organiza redução, reuso e reciclagem de resíduos 

e/ou recursos utilizados em processos. Identifica os padrões de produção e consumo de energia. Realiza 

levantamentos ambientais. Opera sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos. Relaciona os 

sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente. Realiza e coordena o sistema de coleta seletiva. 

Executa plano de ação e manejo de recursos naturais. Elabora relatório periódico das atividades e 

modificações dos aspectos e impactos ambientais de um processo, indicando as consequuências de 

modificações. 

- Infraestrutura mínima requerida: rede física (prédios), contendo no mínimo: sala de vídeos-aulas, 

laboratório de aulas práticas, laboratório de informática e biblioteca. 

- Campo de atuação: Instituições de assistência técnica, pesquisa e extensão rural. Estações de tratamento de 

resíduos. Profissional autônomo. Empreendimento próprio. Empresas de licenciamento ambiental. Unidades 

de conservação ambiental. Cooperativas e associações. 

- Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 6.938/1981. Lei nº 12.305/2010. Decreto nº 

99.274/1990. Decreto nº 7.404/2010. Lei nº 5.524/1968. Decreto nº 90.922/1985. 

- Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional: Operador de Aterro 

Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos. Agente de Gestão de Resíduos Sólidos. Agente de Limpeza Urbana. 

Agente de Desenvolvimento Socioambiental.  
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- Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica: Especialização técnica em 

controle ambiental. Especialização técnica em reciclagem. Especialização técnica em tratamento de efluentes. 

Especialização técnica em educação ambiental. Especialização técnica em gestão de resíduos sólidos.  

- Possibilidades de verticalização para cursos de graduação: Curso superior de tecnologia em meio 

ambiente. Curso superior de tecnologia em gestão ambiental. Curso superior de tecnologia em saneamento 

ambiental. Bacharelado em engenharia sanitária. Bacharelado em engenharia ambiental. Bacharelado em 

engenharia ambiental e sanitária. Licenciatura em biologia. 

- Grade Curricular mínima: 

 

8.3- Técnico em Saúde Bucal 

- Carga Horária: 1.200 horas. 

- Ocupações CBO associadas: 322405-Técnico em saúde bucal. 

- Perfil profissional de conclusão: Promove a prevenção e o controle de doenças bucais. Desenvolve 

programas educativos e de saúde bucal. Realiza estudos epidemiológicos em saúde bucal. Desenvolve 

atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, estética e função mastigatória do indivíduo. 

Realiza, sob supervisão do Cirurgião-Dentista, tomadas radiográficas de uso odontológico. Processa filme 

radiográfico. Controla estoques. Supervisiona a manutenção dos equipamentos. Instrumenta o cirurgião-

dentista.  

- Infraestrutura mínima requerida: rede física (prédios), contendo no mínimo: sala de vídeos-aulas, 

laboratório de aulas práticas, laboratório de informática e biblioteca. 

- Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 11.889/2008. 

- Campo de atuação: Clínicas ou consultórios odontológicos. Hospitais. Faculdades de Odontologia. Serviços 

de saúde. 

- Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional: Auxiliar de Saúde 

Bucal.  

- Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica: Especialização técnica em 

estratégia da saúde da família. Especialização técnica em programa de saúde escolar. Especialização técnica 

em ambiente hospitalar.  

- Possibilidades de verticalização para cursos de graduação: Bacharelado em odontologia. 

 

8.4- Técnico em Farmácia 
- Carga Horária: 1.200 horas. 

- Ocupações CBO associadas: 325115-Técnico em Farmácia. 325110-Técnico em laboratório de farmácia. 

- Perfil profissional de conclusão: Realiza operações farmacotécnicas. Identifica e classifica produtos e 

formas farmacêuticas, composição e técnica de preparação. Manipula formas farmacêuticas alopáticas, 

fitoterápicas, homeopáticas e de cosméticos. Realiza testes de controle da qualidade. Executa, como auxiliar, 

as rotinas de compra, armazenamento e dispensação de produtos. Realiza o controle e manutenção do estoque 

de produtos e matérias-primas farmacêuticas, sob supervisão do farmacêutico. Atende as prescrições médicas 

dos medicamentos e identifica as diversas vias de administração. Orienta sobre o uso correto e a conservação 

dos medicamentos. 

- Infraestrutura mínima requerida: rede física (prédios), contendo no mínimo: sala de vídeos-aulas, 

laboratório de aulas práticas, laboratório de informática e biblioteca.  

- Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 3.820/1960. 

- Campo de atuação: Drogarias. Unidades básicas de saúde e Unidades de dispensação do SUS. Farmácias de 

manipulação. Farmácias homeopáticas. Indústria farmacêutica. Indústria de cosméticos. Farmácias 

hospitalares. Distribuidoras de medicamentos, insumos e correlatos. 

- Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional: Auxiliar de 

Farmácia de Manipulação. Balconista de Farmácia. Auxiliar de Farmácia. 

- Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica: Especialização técnica em 

manipulação em laboratório de farmácia. Especialização técnica em farmácia hospitalar. Especialização 

técnica em controle da qualidade em farmácia.  

- Possibilidades de verticalização para cursos de graduação: Curso superior de tecnologia em processos 

químicos. Curso superior de tecnologia em gestão hospitalar. Bacharelado em farmácia. Bacharelado em 
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química. 

 

8.5- Técnico em Segurança do Trabalho. 

- Carga Horária: 1.200 horas. 

- Ocupações CBO associadas: 351605-Técnico em segurança do trabalho.  

- Perfil profissional de conclusão: Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de risco de 

acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de presença de agentes ambientais agressivos ao 

trabalhador. Realiza procedimentos de orientação sobre medidas de eliminação e neutralização de riscos. 

Elabora procedimentos de acordo com a natureza da empresa. Promove programas, eventos e capacitações. 

Divulga normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional. Indica, solicita e inspeciona 

equipamentos de proteção coletiva e individual contra incêndio. Levanta e utiliza dados estatísticos de doenças 

e acidentes de trabalho para ajustes das ações prevencionistas. Produz relatórios referents à segurança e à 

saúde do trabalhador. 

- Infraestrutura mínima requerida: rede física (prédios), contendo no mínimo: sala de vídeos-aulas, 

laboratório de aulas práticas, laboratório de informática e biblioteca. 

- Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 7.410/1985. Decreto nº 92.530/1986. Portaria MTE nº 

3.275/1989. Portaria MTE 3.214/1978. Portaria MTE 262/2008. 

- Campo de atuação: Indústrias. Hospitais. Comércios. Construção civil. Portos e aeroportos. Centrais de 

logística. Instituições de ensino. Fabricação e representação de equipamentos de segurança. Empresas e 

consultorias para capacitações em segurança do trabalho. 

- Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional: Agente de 

Observação de Segurança. 

- Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica: Especialização técnica em 

higiene ocupacional. Especialização técnica em ergonomia. Especialização técnica em prevenção e combate a 

incêndio. Especialização técnica em meio ambiente. Especialização técnica em segurança do trabalho na 

construção civil. Especialização técnica em segurança do trabalho em petróleo e gás. 

- Possibilidades de verticalização para cursos de graduação: Curso superior de tecnologia em segurança no 

trabalho. Bacharelado em engenharia civil. Bacharelado em engenharia elétrica. Bacharelado em engenharia 

mecânica. Bacharelado em engenharia de produção. Bacharelado em engenharia química. Bacharelado em 

arquitetura. 

 

9 - DO OBJETO, QUANTIDADE, E VALOR MÁXIMO A SER PAGO PELOS SERVIÇOS 

PRESTADOS – MENSAL E LONGO DE 02 (DOIS) ANOS. 

 

Nr DESCRIÇÃO DETALHADA  
Vagas 

(A) 

Duração 

Curso/ 

Meses 

(B) 

Valor 

Unitário da 

Mensalidade 

(C) 

Valor 

Global da 

Mensalidade 

D= (A x C) 

Valor Total 

do Curso 

F=(DxB) 

1 

Serviços de oferta do curso de educação 

profissional técnica subsequente, na 

modalidade semipresencial, para 

atender a demanda de qualificação da 

mão-de-obra local no curso de Técnico 

em Enfermagem   

40 23    

2 

Serviços de oferta do curso de educação 

profissional técnica subsequente, na 

modalidade semipresencial, para 

atender a demanda de qualificação da 

mão-de-obra local no curso de Técnico 

em Saúde Bucal. 

12 21    
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3 

Serviços de oferta do curso de educação 

profissional técnica subsequente, na 

modalidade semipresencial, para 

atender a demanda de qualificação da 

mão-de-obra local no curso de Técnico 

em Farmácia  

12 21    

4  

Serviços de oferta do curso de educação 

profissional técnica subsequente, na 

modalidade semipresencial, para 

atender a demanda de qualificação da 

mão-de-obra local no curso de Técnico 

em Segurança do Trabalho. 

12 21    

5 

Serviços de oferta do curso de educação 

profissional técnica subsequente, na 

modalidade semipresencial, para 

atender a demanda de qualificação da 

mão-de-obra local no curso de Técnico 

em Meio Ambiente. 

12 19    

  Total Vagas Ofertadas 100 
  

  

 

As vagas aqui planejadas não serão preenchidas em sua totalidade desde o início do contrato, mas serão 

preenchidas ao longo de 02 (dois) anos, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira na LOA que 

suporte as despesas decorrentes desta ação governamental.     

 

OBSERVAÇÕES: 

Os cursos, caso ofertados na modalidade EAD ou multidirecional, poderão ter como polo de apoio a cidade de 

Altamira, devendo ter tutor/coordenador para cada curso. 

As vagas deverão ser ofertadas apenas para alunos que comprovem residência no município de Brasil Novo, e 

o material didático do curso deve ser fornecido pela Instituição de Ensino, sem  

ônus para o licitante ou para o aluno. 

 

As vagas disposta no quadro acima NÃO SERÃO PREENCHIDAS EM SUA TOTALIDADE DESDE O 

INÍCIO DO CONTRATO, mas serão preenchidas ao longo de 02 (dois) anos, desde que haja disponibilidade 

orçamentária e financeira na LOA que suporte as despesas decorrentes desta ação governamental.     

 

10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

- O processo de seleção do prestador deste serviço será por meio de Registro de Preços com vigência de 12 

(doze) meses, contados a partir da sua assinatura. 

- Durante a vigência da Ata de Registro de Preço poderão ocorrer várias solicitações de fornecimento dos 

objetos desta licitação, inclusive simultaneamente. 

 

11 – DO CONTRATO 

– Para fins contábeis a empresa adjudicatária deverá assinar por meio de certificado digital um termo de 

contrato para cada Secretaria participante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis depois contados da publicação do julgamento, ou da comunicação direta aos prepostos das 

licitantes, lavrada em ata, conforme disposições constantes do art. 64 e parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93. 

- A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da 

lei. 

 

12 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1- Habilitação Jurídica: 

a) cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios; 

b) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 
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c) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a 

eleição de seus administradores; 

d) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

composição da diretoria em exercício; 

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. 

 

12.2 - Regularidade Fiscal: 

- Prova de Inscrição Nacional no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo á sede da licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade compatível com o objeto do certame (FIC); 

- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União  e com o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS); 

- Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), da sede da licitante; 

- Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, da sede da licitante; 

- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado 

de Regularidade Fiscal-CRF; 

- Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas- CNDT. 

- Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

 

12.3 - Qualificação Técnica: 

 

a) 02 (dois) Atestado de capacidade técnica da licitante, que comprove de maneira satisfatória ter a licitante 

aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com 

o objeto da presente licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93; 

 

b) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação CREDENCIA a instituição de ensino, comprovando que o prazo do credenciamento está 

em vigor; 

 

c) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação AUTORIZA o FUNCIONAMENTO dos cursos ofertados neste edital, comprovando 

que o prazo do credenciamento está em vigor; 

 

d) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação AUTORIZA a INSERÇÃO dos dados sobre a (UNIDADE ESCOLAR), sobre os cursos 

(NOME DO CURSO, CARGA HORÁRIA, MODALIDADE OFERTADA, ITINERÁRIOS OFERTADOS e 

PERÍODO LETIVOS) e sobre os alunos (DADOS CIVIS, CICLO DE MATRÍCULAS E CERTIFICAÇÃO), 

ofertados neste edital no Sistema Nacional da Educação Profissional e Tecnológica – MEC-SisTec; 

 

e) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual o respectivo Conselho 

Estadual de Educação aprova o projeto político pedagógico, regimento interno e planos curriculares, dos 

cursos ofertados neste edital; 

 

f) Ato normativo e comprovante de publicação no respectivo diário oficial no qual a respectiva Secretaria 

Estadual De Educação homologa os atos normativos a que se referem as alíneas “b”, “c”, “d” e “e”; 
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g) Comprovante de que a instituição de ensino está REGISTRADA no MEC-SisTec; 

 

h) Comprovante de que os cursos ofertados neste edital estão cadastrada no MEC-SisTec; 

 

i) Declaração de que a instituição de Ensino dispõe de Laboratório de aulas práticas, laboratório de informática 

e biblioteca. 

 

j) Grande curricular dos cursos ofertados, contendo a carga horaria, matérias, bloco temático, carga horaria dos 

estágio supervisionado. 

 

l) Declaração de que Rede Física (prédios – salas de aula) onde serão ministrados as atividades presencias e as 

vídeo-aulas, é adequadas às necessidades de cada curso.   

 

 m) Alvará de funcionamento/localização vigente, expedido pela Prefeitura do domicílio do local da rede 

física, onde serão ministrados as atividades presencias e as vídeo-aulas.  

 

n) Autorização de funcionamento da rede física vigente, expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Pará, 

onde serão ministrados as atividades presencias e as vídeo-aulas.  

 

o) Autorização de funcionamento da rede física vigente, expedido pelo órgão de Vigilância Sanitária do 

domicílio do local da rede física, onde serão ministrados as atividades presencias e as vídeo-aulas.   

 

p) Uma via da Certidão de Validade Nacional do Diploma Pelo MEC-SisTec de curso semelhante aos 

ofertados neste edital.  

 

q) Cópia da Emanta dos cursos ofertados neste edital.  

 

12.4 - Qualificação Econômico financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

b) cópia da Certidão simplificada expedida pela junta comercial do domicílio da licitante.  

 

12.5 - A prefeitura Municipal de Brasil Novo, INSPECIONARÁ a REDE FÍSICA (PRÉDIOS), contendo 

no mínimo: SALA DE VÍDEOS-AULAS, LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS, LABORATÓRIO 

DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA, onde serão ministrados os cursos ora ofertados, sendo que, atestada 

a FALTA DE SEGURANÇA aos alunos, falta de HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA à saúde dos alunos, ou 

constata DESCONFORMIDADE do estabelecimento com os requisitos mínimos fixados no presente edital, 

impossibilitará a formalização do contrato. 

 

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

- As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, correrão 

por conta do orçamento geral das unidades participantes para o exercício de formalização dos respectivos 

contratos; 

 

- As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para essa 

atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais 

(LOA’s). 

 

14. ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS  

 

a) Ofertar e ministrar aulas, de acordo com a necessidade e pedido da Licitante, nos cursos de: 

- Técnico em Enfermagem para 40 alunos comprovadamente residente em Brasil Novo; 
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- Técnico em Saúde Bucal para 12 alunos comprovadamente residente em Brasil Novo;  

- Técnico em Farmácia para 12 alunos comprovadamente residente em Brasil Novo; 

- Técnico em Meio Ambiente para 12 alunos comprovadamente residente em Brasil Novo; e 

- Técnico em Segurança do Trabalho para 12 alunos comprovadamente residente em Brasil Novo. 

 

b) Ofertar ao aluno material didático sem custos para o mesmo e para a Prefeitura Municipal de Brasil Novo; 

 

c) Ofertar cursos ministrados por profissionais com comprovada experiência em cada área de aprendizado de 

cada curso, e Dispor de tutor/Coordenador para cada curso licitado; 

 

d) Ofertar ao aluno Laboratório de informática, laboratório de aulas práticas e biblioteca, de forma franqueada 

e sem ônus. 

 

f) em caso de curso na modalidade EAD ou multidirecional, o contratado deverá dispor de Central de tutoria à 

distância e presencial, ou seja, há um professor presencial para cada turma; 

 

g) Encaminhar os alunos para os estágios; 

 

i) Ofertar ao aluno concluinte diploma devidamente validado pelos órgãos públicos competentes, e com 

validade nacional; 

 

j) Outros trabalhos referentes ao objeto da licitação, necessários para que a qualidade do serviços a ser 

contratado seja satisfatório. 

 

15. EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO 

 

15.1. A contratada deverá possuir uma Equipe Técnica, privilegiando o conhecimento e a experiência na Área 

de conhecimento de cada curso (Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Farmácia e 

Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho). 

 

15.3. A contratada deverá possuir Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração 

Pública ou Privada, comprovando que a licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento de 

produtos da mesma natureza desta licitação 

 

16. DURAÇÃO DO CONTRATO  

 

16.1. O contrato de trabalho, objeto deste processo, é de 18 (dezoito) meses, podendo ser renovado nos termos 

da Legislação Vigente, atendendo necessidades das partes envolvidas. No caso de renovação, o reajustamento 

da remuneração será objeto de negociação.  

 

17. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

17.1 A Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Fundo Municipal de Assistência Social deve acompanhar e 

fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

- Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão efetuados 

em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 
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- O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, na 

Divisão de Suprimentos e Serviços, localizada na Av. Castelo Branco nº 821, Centro – Brasil Novo – Pará, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

- Poderá Prefeitura Municipal de Brasil Novo, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 

Brasil Novo em 26 de Setembro de 2017. 

  

 

 

 

 

Oiliçato de Souza Alves 

Secretário Municipal de Assistência Social 
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO Att. Pregoeiro – JOZIMAR DOS SANTOS SILVA 

Abertura: 09 de OUTUBRO de 2017. 

Hora:13:00 horas 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente certame e a seleção e contratação de pessoa jurídica (Instituição de Ensino), 

qualificada em formação técnico-profissional, para oferta 40 vagas em curso de Técnico em Enfermagem, de 12 

vagas em curso de Técnico em Saúde Bucal, de 12 vagas em curso de Técnico em Farmácia, de 12 vagas em curso 

de Técnico em Meio Ambiente, e de 12 vagas em curso de Técnico em Segurança do Trabalho, preferencialmente 

que utilizem metodologia de ensino EAD ou multidirecional. 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES Qtd/Und. V. UNIT V. TOTAL 
01 Xxxxxx 00 und ..... ........ 
02 Xxxxxx 00 und ..... ........ 
03 Xxxxxx 00 und ..... ........ 
04 Xxxxxx 00 und ..... ........ 
04 Xxxxxx 00 und ..... ........ 
Valor Total da proposta xx – R$: ........... (........ por extenso .............) xxxxxxx 

 

 Valor Total da proposta xxxxxx - R$: ............  ( ....... por extenso .............). 

 Validade da Proposta: 60 dias. 

 Prazo de entrega: em até 15 dias corridos, após a confirmação do pedido. 

 Dados Bancário: Banco: 

Agência: Conta: 

 A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão Presencial      

nº. 

035/2017 e concorda com as mesmas. 

 Os dados do responsável pela assinatura de contrato:........................... (conforme Item 5, sub-item 5.1, letra “g”). 

 

 

 

............................../PA, xx de ................... de 2017. 

 

 

Nome: ................... 

CPF: ..................... 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 

(nome da empresa), CNPJ nº  , sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu sócio ou 

proprietário Sr.   , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira   de Identidade n°  , 

inscrito no CPF/MF sob   o nº   ,  residente e domiciliado  na cidade  , com poderes estabelecidos no 

ato de investidura (contrato social ou outro documento equivalente, etc...) conforme cópia em anexo,  no  uso de  

suas atribuições legais, nomeia  e  constitui  seu  bastante representante  o     Sr. 

  , brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n°  , inscrito no CPF/MF  

sob  o  nº  ,  residente  e  domiciliado   na  cidade  ,  com  poderes  para representá-lo junto a Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo/PA a participar no processo licitatório – PREGÃO PRESENCIAL/Nº 042/2017, 

podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, 

ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, 

recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

 

 

Local e data..../..../.... 

 

 

 

 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 

Firma reconhecida 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº  , sediada na (endereço completo), neste ato representada  por seu sócio ou 

proprietário Sr.   , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira   de Identidade n°  , 

inscrito no CPF/MF sob o nº   , residente e domiciliado na cidade  doravante denominado 

Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 

Local e data 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   localizada       à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em conformidade com a Lei nº 

10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório – Pregão Presencial/ nº 

042/2017. 

 

 

 

Local e data..../.../... 

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   localizada       à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do 

§2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação no 

processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 042/2017), e que contra ela não existe nenhum pedido de 

insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 



 

 

MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 18.170.674/0001-08 
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ANEXO VII - PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 
 

 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   localizada       à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal empregados com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 

Local e data__________ 

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente. 
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ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

 

A  Empresa___________ (Razão   Social),   CNPJ  nº __________, sediada _______________,

 (Endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei 

Complementar 123/2006, que: 

 

Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006; 

 

Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data________ 

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2017 
 

 

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE QUE DISPÕE DE LABORATÓRIO DE AULAS 

PRÁTICAS, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

A ..................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao disposto na 

cláusula 6.3, alínea “d” do edital do pregão Presencial nº ______/2017, que dispõe de LABORATÓRIO DE 

AULAS PRÁTICAS, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA e BIBLIOTECA, sabendo inclusive que a 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo poderá fazer visita in locu, para atestar a veracidade das informações aqui 

prestadas. 

 

DECLARA ainda que Rede Física (prédios – salas de aula) onde serão ministrados as atividades presencias e 

as vídeo-aulas, é adequadas às necessidades de cada curso. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO X – PREGÃO PRESENCIAL/ Nº. 042/2017 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BRASIL NOVO    –    

SECRETARIA    MUNICIPAL 

DE...................., E A EMPRESA 

.........................., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº ......................., sediada na Av. .................... s/n, Bairro ................, na cidade de ....................., 

Estado do ............, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pel(o) 

Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretário (a) Municipal de ................ 

 

 

CONTRATADA 

 

  (Nome da Empresa),    (Natureza Jurídica), com sede    , inscrita no 

CNPJ sob o nº  ,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada por seu     

(Representante Legal),  (nacionalidade),          (estado civil),  (profissão), portador do RG n.º  e do 

CPF n.º   , residente e domiciliado à   . 

 

 

 

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 042/2017, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº 035/2017, mediante as 

condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

1- DO OBJETO 

 

1.1 – Constitui objeto do presente certame e a seleção e contratação de empresa (Instituição de Ensino), 

qualificada em formação técnico-profissional, para oferta de vagas em cursos técnicos profissionalizantes 

conforme tabela a seguir: 

 

CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. DE 

VAGAS 
VALOR. UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 Curso Técnico em Enfermagem    

02 Curso Técnico em Saúde Bucal    

03 Curso Técnico em Farmácia    

04 Curso Técnico em Meio Ambiente    

I. PARTES 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
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05 
Curso Técnico em Segurança do 

trabalho 
   

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Os cursos, caso ofertados na modalidade EAD ou multidirecional, poderão ter como polo de apoio a cidade de 

Altamira, devendo ter tutor/coordenador para cada curso. 

 

As vagas deverão ser ofertadas apenas para alunos que comprovem residência no município de Brasil Novo, e 

o material didático do curso deve ser fornecido pela Instituição de Ensino, sem  

ônus para o licitante ou para o aluno. 

 

1.2 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como sua 

associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação. 

 

2- DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está especificado na 

Cláusula I. 

 

3- DA VINCULAÇÃO 

 

Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial nº 042/2017, seus Anexos. 

 

4– DA VIGÊNCIA 

 

O presente Contrato terá vigência até xxxxx, a partir da data de sua assinatura. 

 

5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, no decorrer do exercício financeiro de 2017, correrão por 

conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, conforme dotação orçamentária a seguir: 

UNIDADE REQUISITANTE: 14 - Sec. de Administração e Finança 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - Sec. de Administração e Finança 

PROGRAMA: 04 122 0037 1.60 – Manutenção da Sec. De Adm. e Finança 

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, no decorrer do exercício financeiro de 2018 correrão por 

recursos oriundos do Tesouro Municipal, devendo ser suportada por dotação orçamentária futura, visto que o 

objeto da licitação, de suma importância para o desenvolvimento profissional dos munícipes não pode ser 

interrompido, devendo ser mantido até o final da conclusão dos cursos licitados. 

 

 

 

6- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão 

efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

6.1.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, 

no Departamento de Controle de Interno sede administrativa Brasil Novo/PA, acompanhada dos respectivos 

pedidos e/ou Notas de Empenhos. 
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O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo 

ou rejeitá-lo. 

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura 

será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a mesma 

providencie as medidas saneadoras. 

 

O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 

fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver 

prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto estiver em 

desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência;] 

Poderá Prefeitura Municipal de Brasil Novo, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a 

legislação própria: 

 especificação correta do objeto 

 número da licitação; 

 marca e o nome comercial; 

 

7- DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao 

seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR de eventuais ocorrências anormais verificada na 

execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

 

b) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

c) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ser causados aos bens, 

instrumentos e instalações da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, em decorrência do 

fornecimento, incluindo danos pessoas ou materiais a terceiros, a que título for. 

 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões  que se fizerem necessárias, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

e) Reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, quaisquer item e ou material didático, 

em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

f) Não executar qualquer alteração ou acréscimos nos serviços pactuados sem autorização escrita da 

Contratante. 

 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

h) Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua ação ou de omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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i) Comunicar a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 

eventuais fatos imprevisíveis que possam gerar atraso das entregas na data fixada neste contrato. 

 

Ofertar material didático de qualidade e sem nenhum custo adicional, impresso e virtual, conforme 

cronograma do curso. 

 

Garantir o encaminhamento dos alunos aos estágios, conforme área de atuação do curso. 

 

m) Manter e dispor de Laboratório de Informática, de Laboratório de aulas práticas e de biblioteca com acesso 

franqueado aos alunos sem custo adicional. 

 

n) Entregar certificado de conclusão de curso, devidamente autorizado e cadastrado no MEC, por meio do 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC. 

 

9-DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO. 

 

- Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem 

fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 

 

Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o FORNECEDOR; 

 

- Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 

 

- Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, email ou através de 

correspondência com ou sem AR; 

 

- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado 

neste termo; 

 

- Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda 

deste instrumento; 

 

- Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais. 

 

Aplicar ao contratado as penalidades previstas nas leis que regem a matéria, e especificamente este contrato, 

pelo descumprimento de suas cláusulas. 

 

10- DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser 

aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da CONTRATADA, ou 

em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

- O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

..........................., mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 

67 da Lei nº 8.666/93. 
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– Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas 

neste Contrato; 

comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados 

com o fornecimento; 

emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações 

de sanções e alterações do mesmo; 

 

- A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 

 

12- DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

- Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 73, I, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

- O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as 

condições contratuais. 

 

13- DA RESCISÃO 

 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

14- DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito 

do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista no Art. 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

15- DAS SANÇÕES 

 

15.1 - Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15.1.1 - Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 

advertência por escrito; 
 

multas: 
 

multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos de execução 

fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do registro, até o 

limite máximo de 20 (vinte) horas: 

0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) hora. 
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Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor global do 

registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o 

fornecimento; 

Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global do registro. 

suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “15.1.1.3”; 

 

As sanções previstas nas letras “15.1.1.1”, “15.1.1.3” e “15.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente com a da 

letra “15.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao 

crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada 

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes 

das infrações cometidas. 

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito ou motivo 

de força maior. 

Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 

àquela que aplicou a sanção. 

 

16- DA LICITAÇÃO 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – registrado sob o nº 

042/2017. 

 

17-  DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá a duração de até 31/12/2017, contados da data de sua assinatura. 

 

18. ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS   

 

a) Ofertar e ministrar aulas referente ao curso de Técnico em Enfermagem para 60 alunos comprovadamente 

residente em Brasil Novo; Ofertar e ministrar aulas referente ao curso de Técnico em Saúde Bucal para 30 

alunos comprovadamente residente em Brasil Novo; Ofertar e ministrar aulas referente ao curso de Técnico 

em Farmácia para 30 alunos comprovadamente residente em Brasil Novo; e Ofertar e ministrar aulas 

referente ao curso de Técnico em Meio Ambiente para 30 alunos comprovadamente residente em Brasil 

Novo. 

 

b) Ofertar ao aluno material didático sem custos para o mesmo e para a Prefeitura Municipal de Brasil Novo; 

 

c) Ofertar cursos ministrados por profissionais com comprovada experiência em cada área de aprendizado de 

cada curso, e Dispor de tutor/Coordenador para cada curso licitado; 

 

d) Ofertar ao aluno Laboratório de informática, laboratório de aulas práticas e biblioteca, de forma franqueada 

e sem ônus. 

 

f) em caso de curso na modalidade EAD ou multidirecional, o contratado deverá dispor de Central de tutoria à 

distância e presencial, ou seja, há um professor presencial para cada turma; 

 

g) Encaminhar os alunos para os estágios; 
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i) Ofertar ao aluno concluinte diploma devidamente validado pelos órgãos públicos competentes, e com 

validade nacional; 

 

19- EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO 

 

8.1. A contratada deverá possuir uma Equipe Técnica, privilegiando o conhecimento e a experiência na Área 

de conhecimento de cada curso (Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Farmácia e 

Técnico em Meio Ambiente). 

8.3. A contratada deverá possuir Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração 

Pública ou Privada, comprovando que a licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento de 

produtos da mesma natureza desta licitação 

 

20 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção 

dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

21- DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Brasil Novo/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida 

ou questões não resolvidas administrativamente. 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, para todos os efeitos legais. 

 

 

Brasil Novo/PA, ..... de  ................... 2017. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal/fundo municipal 

CONTRATANTE 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


