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RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE JULHO/2019

EXTRATO DO CONTRATO N°. 025/2019
Contratante: Câmara Municipal de Brumado 
Contratada: JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
CNPJ: 14.378.830/0001-61
Endereço: Avenida Presidente Dutra 3208, Centro, Vitória da Conquista CEP 45000010
Objeto: Aquisição de passagens rodoviárias para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Brumado, durante o ano 
de 2019.
Valor Global do Contrato: R$27.200,00 (Vinte e sete mil e duzentos reais) 
Data da Assinatura: 03/07/2019
Validade: 31 de dezembro de 2019
Fundamento Legal: Licitação n.º 16/2019 – Pregão Presencial

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PORTARIA Nº 069/2019, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Redefine dia e horário das Sessões Ordinárias no âmbito da Câmara Municipal de 
Brumado, na forma a seguir indicada.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais, regimentais e 

CONSIDERANDO, que os Parlamentares desta Casa Legislativa após reunião deliberaram pela alteração no dia e 
horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Brumado que atualmente acontecem às sextas-feiras as 08h 
00min;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica alterado o dia e horário das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado para 
todas as segundas-feiras às 18h 00min, a partir da data de 02 de setembro de 2019, perdurando até nova deliberação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 08 de agosto de 
2019.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DR. HALF COTRIM DE CASTRO
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531

Portaria n. º 02/2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PORTARIA Nº 070/2019, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Convoca Sessão Solene para entrega de título de cidadão brumadense no âmbito da Câmara 
Municipal de Brumado, na forma a seguir indicada.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais e na forma do art. 140 e 141 do regimento interno e,

CONSIDERANDO, a necessidade de homenagear e entregar a aqueles que foram concedidos os títulos de 
cidadãos brumadenses;

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar sessão solene para entrega de título de cidadão brumadense para o dia 30 de agosto de 2019 
(sexta-feira), às 18h 00m (dezoito horas).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 08 de agosto de 
2019.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

DR. HALF COTRIM DE CASTRO
Assessor Jurídico – OAB/BA 47.531

Portaria n. º 02/2019

08 de Agosto de 2019
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NOTA TÉCNICA 

 
Processo Administrativo nº 013/2019 

Tomada de Preços nº 001/2019 

 

 

Por meio da presente Nota Técnica tornamos público que a publicação efetivada  junto ao diário 
oficial desse Poder Legislativo Municipal no domínio www.io.org.br/ba/ituacu/camara/diariooficial  na 
edição nº 155, do dia 05/08/2019, página 01 a 44, concernente ao Processo Administrativo nº 
013/2019 – Tomada de Preços nº 001/2019, cujo objeto era a visando a contratação de 
contratação de empresa especializada na organização e realização de Concurso Público 
para provimento de cargos e vagas do quadro permanente de servidores da Câmara de 

Vereadores de Ituaçu, conforme especificações constantes no Termo de Referência -  Anexo I 
do Edital,  torna-se sem efeitos legais devido a incorreções no Aviso de Licitação, contrariando, por 
conseguinte, a prevalência do interesse público. Ituaçu/BA, 08 de agosto de 2019. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha – Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu – Bahia.

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

08 de Agosto de 2019
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Aviso de Licitação 

Processo Administrativo nº 013/2019 

Tomada de Preços nº 001/2019 

 

A Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação por seu Presidente, 
senhor Edilson Novais Silva  , no uso de suas atribuições legais, torna público a realização de Licitação na modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, no dia 17 de setembro de 2019, às 14:00 h, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Sede da referida Câmara, no endereço constante do cabeçalho, visando 
a contratação de contratação de empresa especializada na organização e realização de Concurso Público para 
provimento de cargos e vagas do quadro permanente de servidores da Câmara de Vereadores de Ituaçu, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as 
informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de 
segunda a sexta-feira das 8:00 h às 12:00 h, onde poderá ser consultado e/ou extraído cópia, conforme preconiza o 
inciso XXXIII, do art. 5º da Constituição Federal, e o art. 7º, inciso VI, e art. 8º, § 1º, inciso IV e § 2º, da Lei nº 12.527,

 

de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação – LAI).  Esclarecimentos adicionais através do telefone: (77) 
- 3415-2102 ou através do e-mail: camaramunicipal.ituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 05 de agosto de 2019. Edilson 
Novais Silva – Presidente da CPL.

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 

 

PREÂMBULO: 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DE ITUAÇÚ, ESTADO DA BAHIA,  Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.170.468/0001-44, com 

sede na Praça Morais Moreira, nº 17 – Bairro Centro – Ituaçú/BA, através da Comissão 

Permanente de Licitação por seu Presidente in fine assinado, em conformidade com 

a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, 

de 06/06/1994, pela Lei Federal nº 9.648/98, de 27.05.1998, e pela Lei Federal nº 

9.854/99, de 27.10.1999, e, subsidiariamente pela Lei Complementar Federal nº 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, TTORNA PÚBLICO para 

o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Edital de Licitação nº 

001/2019, na Modalidade de TTOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 , do tipo TTÉCNICA 

E PREÇO, mediante oferta do MMenor Preço Global , e que às 14:00 h, do dia 17 de 

setembro deste fluente ano de 2019, na Sala da Secretaria Administrativa da Câmara 

de Vereadores de Ituaçu, no endereço acima mencionado, se reunirá a Comissão 

Permanente de Licitações com a finalidade de receber, analisar e julgar documentos 

e propostas para o objeto abaixo especificado,, conforme descrito neste Edital e em 

seus Anexos. 

1.  DAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

Anexo I: Termo de Referência; 

Anexo II: Modelo de Proposta Financeira; 

Anexo III: Modelo de Procuração; 

Anexo IV: Modelo de Declaração de que a proponente não foi declarada inidônea e de 
inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração Pública; 

Anexo V: Modelo de Declaração de Recusa ao Prazo de Recurso de Habilitação; 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

08 de Agosto de 2019
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Anexo VI: Modelo Declaração de que cumpre com o disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da 
Constituição Federal;  

Anexo VII: Minuta de Contrato; 

Anexo VIII:  Modelo de declaração de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo IX: Planilha de formação de Custos Estimativos. 

2. DO OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos e vagas do 
quadro permanente de servidores da Câmara de Vereadores de Ituaçu, conforme 
descrição constante no anexo I – Termo de Referência, deste edital. 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer interessados que 
detenham atividade pertinente e compatível com o objeto acima, que possuam 
cadastro de fornecedores junto a qualquer órgão público Federal, Estadual ou 
Municipal, e que satisfaçam as condições deste Edital.  

3.1.1. Em atendimento ao § 2º, artigo 22, da Lei Federal nº 8.666/93, as empresas não 
cadastradas deverão atender as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas. 

3.2. Não poderão participar dessa Tomada de Preços, as empresas que: 

3.2.1. Encontrem-se em processo de falência ou recuperação judicial; 

3.2.2. Estejam cumprindo sanção de suspensão do direito de licitar ou de declaração 
de inidoneidade imposta pela Administração Pública, entendida esta como 
Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito 
privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 

3.2.3. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua formação; 

3.2.4. Não atendam ao disposto no art. 9º, III, combinado com o § 3º, do mesmo artigo, 
ambos da Lei nº.8.666/1993; e  

3.2.5. Quaisquer outras que a lei proíba. 

3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para assegurar o estabelecido 
na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o 
Estatuto da Microempresa (MP) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverão  apresentar à Comissão 
Permanente de Licitações, no ato da sessão de abertura do procedimento licitatório ou  

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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no CCREDENCIAMENTO, Declaração de enquadramento como ME ou EPP, 
devidamente assinada pelo seu representante contábil, conforme o modelo do Anexo 
VIII. 

3.3.1. A declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da 
sessão de abertura dos Envelopes, sob pena de não ser aceita. 

3.3.2. A certidão fornecida pela Junta Comercial substitui a declaração constante do 
Anexo VIII. 

3.3.3. Qualquer outro modelo de declaração deverá conter todas as informações 
constantes do Modelo do Anexo VIII, sob pena de não ser aceita. 

3.3.4. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como 
vencedora do certame. 

3.3.5. O prazo de que trata o item 3.3.4 poderá ser prorrogada, uma única vez, por 
igual período, a critério da Câmara de Vereadores de Ituaçu, desde que seja requerido 
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.3.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Câmara convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 

3.4. As proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus 
anexos, sem poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 
correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo 
aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

3.5. A participação nesta Tomada de Preços importa à proponente, a irrestrita 
aceitação das condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como 
na observância dos regulamentos, normas e técnicas aplicáveis. 

3.6. A proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e 
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo 
licitatório. 

3.7. A Câmara de Vereadores de Ituaçu reserva-se o direito de revogar a presente 
licitação por razão de interesse público ou anulá-la no todo ou em parte, por vício ou 
ilegalidade, sem que caiba direito indenizatório a quaisquer dos licitantes. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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4.1. O licitante poderá se apresentar por meio de um representante que, devidamente 
munido de documento que o autorize a participar deste procedimento licitatório, venha 
a responder por sua representada durante a reunião de abertura dos envelopes, seja 
referente à documentação ou à proposta, devendo, ainda, no ato de entrega        dos  
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade, Carteira Nacional de 
Habilitação ou Conselho de Classe. 

4.2. A representação far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma devidamente reconhecida, com poderes decisórios 
para todas as fases da licitação. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em nome da empresa, deverá estar expressamente disposto no Estatuto, 
Contrato Social ou documento equivalente. 

4.2.1. O representante da empresa l icitante deverá apresentar os 
documentos para o credenciamento separadamente aos envelopes Nº. 1 
- HABILITAÇÃO e Nº. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

4.2.2. A não apresentação de documento que autorize o representante, não 
desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se 
manifestar e responder em nome do licitante. 

4.3. Não será admitida a representação por um mesmo representante para mais de 
um licitante, salvo naqueles casos em que os proponentes estejam participando de 
itens ou lotes diferentes. 

4.4. Após a abertura do envelope da documentação, não caberá desistência das 
propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão Permanente de Licitações. 

5.  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo os 
Documentos, Qualificação Técnica e a Proposta de Preços de interesse do 
proponente será pública, dirigida pela Comissão Permanente de Licitações e realizada 
de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, em conformidade com este Edital e seus 
Anexos, no local e horário constantes no preâmbulo deste. 

5.2. A Documentação, Qualificação Técnica e a Proposta de Preços, deverão ser 
apresentadas, impreterivelmente, até o dia, hora e local já fixados no preâmbulo, em 
03 (três) envelopes (HHABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA DE 
PREÇO), devidamente lacrados. 

5.2.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, 
a não ser como ouvinte. 

5.3. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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CÂMARA DE VEREADORES DE ITUAÇU/BA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Fone / e-mail: 

 

ENVELOPE 02 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CÂMARA DE VEREADORES DE ITUAÇÚ/BA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Fone / e-mail: 

 

ENVELOPE 03 – PROPOSTA DE PREÇO 

CÂMARA DE VEREADORES DE ITUAÇÚ/BA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Fone / e-mail: 

5.4. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo a Documentação, sendo 
feita a sua conferência e posterior rubrica. 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO:  

6.1. Para fins de HHabilitação Jurídica deverão ser apresentados: 

6.1.1. Conforme o caso: 

a) Registro Comercial ou Declaração de Empresário, no caso de empresa individual; 
ou 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores. 

6.1.2. O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, que nnão foi declarado 
inidôneo e a inexistência de fato que possa impedir sua Habilitação  neste certame, 
inclusive na vigência contratual caso venha a ser  
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contratado pela Câmara de Vereadores de Ituaçu, conforme modelo de declaração, 
constante no Anexo IV deste Edital.  

6.1.3. O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, o cumprimento do 
disposto no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93, conforme modelo de declaração constante 
no Anexo VI deste edital. 

6.2. Para verificação da RRegularidade Fiscal deverá ser apresentado: 

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CCNPJ; 

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município através de 
ALVARÁ (de localização ou de funcionamento) relativo ao domicílio ou sede do 
cadastro, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.2.3. Prova de regularidade para com a FFazenda Federal  através de Certidão 
Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa aos tributos federais 
e dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB;  

6.2.4. Prova de regularidade para com a FFazenda Estadual através de  Certidão 
Negativa de Débito de Tributos Estaduais ou Positiva com Efeitos de Negativa ou outra 
equivalente na forma da lei, emitida pela Fazenda Estadual do domicílio de origem da 
empresa; 

6.2.5. Prova de regularidade para com a FFazenda Municipal  através de Certidão 
Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa do domicílio ou sede da 
empresa ou outra equivalente na forma da lei, emitida pela Secretaria de Finanças da 
Prefeitura Municipal; 

6.2.6. Certificado de Regularidade para com o FFGTS, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.2.7. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da CCertidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho,  
nos termos da Lei nº 12.440/2011. 

6.3. Para verificação da QQualificação Econômico-Financeira deverá ser apresentado:  

6.3.1. CCertidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 
distribuidor do foro da Comarca da Sede da Pessoa Jurídica ou pelo Tribunal de 
Justiça do Estado sede da Pessoa Jurídica; 

6.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

mencionado expressamente em cada balanço o número do livro Diário e das folhas 

em que se encontra transcrito e o nnúmero do registro do livro na Junta Comercial, de 

modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
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6.3.2.1. Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício 

fiscal poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de 

balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992; 

6.3.2.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

6.3.2.3. Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, 

mediante documento publicado em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação; 

6.3.2.4. As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e 

que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo Termo de Abertura e 

de Encerramento, através de Cópia Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos para Sociedades Simples; 

6.3.2.5. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a 

Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do arquivo 

gerado pelo SPED Contábil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o 

Termo de autenticação eletrônica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro 

Digital e a Demonstração de Resultado do Exercício. 

6.3.2.6. Para as Sociedades por Ações: O Balanço Patrimonial e DRE já exigível e 

apresentado na forma da Lei Federal nº 6.404/76; 

6.3.2.7. Para os demais tipos de sociedades: apresentar alternativamente: 

a) Cópia legível e autenticada das páginas do Livro Diário Geral onde foi transcrito o 

Balanço Patrimonial e DRE do último exercício, com as assinaturas do representante 

da empresa e do contador responsável E cópia autenticada dos Termos de Abertura 

e Encerramento do Livro Diário Geral (devidamente registrados na Junta Comercial 

ou Cartório de Registro ou pelo SPED- Contábil) onde foi transcrito o Balanço 

Patrimonial e DRE do último exercício. 

b) Para as empresas optantes do regime de Lucro Presumido, Microempresa ou 

Empresas de Pequeno Porte ((DESDE QUE COMPROVEM ESSA CONDIÇÃO ) que 

não possuam Livro Diário Geral, apresentar Balanço Patrimonial e DRE do último 

exercício, com as assinaturas do representante da empresa e do contador 

responsável, com o respectivo registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 

ou pelo SPED Contábil ou  DSPJ –   Declaração   Simplificada   de    Pessoa Jurídica 

(exigida pela Receita Federal) do último exercício ou a DIPJ – Declaração de 

Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (Receita Federal) do último 

exercício. 
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c) O Microempreendedor Individual deverá apresentar o Relatório Mensal das 

Receitas Brutas dos últimos três meses, bem como, a última Declaração Anual 

Simplificada. 

6.4. DDisposições Gerais da Habilitação: 

6.4.1. Os documentos exigidos no item 66. Fase de Habilitação  deste Edital, deverão 
ser apresentados atualizados, dentro do Envelope nº 01. 

6.4.1.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
no envelope de Documentação, ou os que apresentarem em desacordo com o 
estabelecido nessa Licitação, ou ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, não 
se admitindo complementação posterior, observados os princípios da proporção e 
razoabilidade. 

7. PROPOSTA TÉCNICA 

7.1.  A Proposta Técnica deverá ser redigida com clareza de modo a 
oferecer fácil compreensão, apresentada em papel t imbrado da empresa 
proponente, impressa em 1 (uma) via elaborada sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas fol has e 
assinada na últ ima, pelo representante legal da empresa proponente, e 
deverá, na descrição dos serviços, obedecer rigorosamente a todas as 
informações técnicas exigidas no Edital; somente serão consideradas as 
propostas que abranjam a total idade do objeto da l ici tação. A Proposta 
Técnica deverá conter os seguintes documentos:  

7.2 - Experiência profissional da equipe técnica:  

7.2.1 . Comprovação da experiência profissional da equipe técnica 
vinculada à proposta será realizada por meio de cópia autenti cada em 
cartório dos registros na carteira de trabalho ou do contrato de prestação 
de serviços, e no caso de societário, mediante apresentação de 
documento que comprove essa condição em relação à l icitante e em 
relação a outras empresas de recrutamento e seleção.  
 
7.3 - Qualificação complementar da equipe técnica:  

7.3.1.  EEQUIPE TÉCNICA  – relação nominal, com os respectivos 
currículos resumidos dos componentes da equipe técnica responsável 
pela organização e/ou operacionalização do concurso.   

7.3.2.  A definição dos pontos do item EQUIPE TÉCNICA será feita 
através do somatório das pontuações. 

7.4 - Qualificação técnica da empresa em quantidade de candidatos 
inscritos:   
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a - Apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, relativos ao objeto desta l icitação. Estes atestados 
deverão conter as seguintes informações:  

a.1 - Identif icação, constando nome completo e cargo do signatário.  

a.2 - Número de candidatos inscritos.  

a.3 - Descrição das etapas de seleção, contendo obrigatoriamente:  

prova escrita e prova prática ou de títulos. 

a.4 - Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos 

serviços prestados pela l icitante.  

7.5 - Tempo de atuação da empresa no mercado: 

7.5.1 . Apresentação do ato constitutivo ou contrato social, devidamente 
registrado, acompanhado das alterações, de forma a p ermitir conhecer o 
tempo de atuação da empresa na prestação de serviços de recrutamento 
e seleção, desde a sua constituição.  

7.6 - Experiência da licitante em quantidade de concursos. 

a - Apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, relativos a serviços pertinentes ao objeto da l icitação.  

Estes atestados deverão conter as seguintes informações:  

a.1 - Identif icação, constando nome completo e cargo do signatário.  

a.2 - Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos 

serviços prestados pela l icitante.  

7.7. As qualificações técnicas, estabelecidas no item 7.1 e subitens, serão 
apresentadas em 001 (um) invólucro único. 

7.8. As Propostas Técnicas das licitantes habilitadas serão examinadas, 
preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. As propostas técnicas serão analisadas e julgadas pela Comissão 
Permanente de Licitações, mediante atribuição de pontuação aos itens solicitados no 
item 7.1 e subitens do presente Edital.  

7.9. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do presente Edital 
e seus anexos; 

8. DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta Financeira contida no Envelope nº 3 deverá ser apresentada na seguinte 
forma: 

8.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e com todas as folhas  
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rubricadas pelo representante legal do licitante proponente. 

8.2. Fazer menção ao número dessa Tomada de Preços e conter a razão social da 
proponente, nome do signatário, o CNPJ, número(s) de telefone(s), de fax e e-mail, 
se houver, e o respectivo endereço com CEP. 

8.3. Deverá constar o nome do representante da empresa que firmará contrato com a 
administração, bem como o número de RG, CPF e cargo ocupado. 

8.4. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

8.5. Constar o preço global a ser ofertado para a plena execução do objeto da presente 
licitação, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência. 

8.6. A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por 
parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de 
transcrição. 

8.7. Os prazos de execução do objeto licitado deverão ser aquelas previstas no Termo 
de Referência – Anexo I. 

8.8. A omissão da resposta de qualquer dos quesitos de avaliação, tais como, 
informações técnicas ou outra documentação que comprove a veracidade da 
informação, poderá implicar na sumária desclassificação da proposta. 

8.9. Apresentar quaisquer outras informações afins que julgarem necessárias ou 
convenientes. 

8.10. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 
aquisição do objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de 
pagamento adicional quando devida a erro ou má interpretação de parte do licitante. 

8.11. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações poderá efetuar diligências, 
durante a sessão, para verificar a veracidade dos dados apresentados, podendo 
desconsiderar formalidades que não comprometam o interesse da administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.  

8.12. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 
Câmara de Vereadores de Ituaçu, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade 
referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 

8.13. A proposta de menor valor referente à proposta de preços corresponderá a 100 
pontos. As demais propostas serão pontuadas, conforme o percentual de diferença 
em relação à proposta de menor valor. Como exemplo, citamos: 

- Proposta 1: R$ 100,00 (cem reais); 

- Proposta 2: R$ 120,00 (cento e vinte reais) 
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Conforme o exemplo citado, a nota obtida pela proposta 1 será 100 e a nota obtida 
pela proposta 2 é de 80. 

9. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

9.1. No dia 117 de setembro de 2019, até às 14:00h (quatorze horas) , 
rigorosamente, na Câmara de Vereadores, na Secretaria Legislativa, 
serão recebidos os envelopes contendo a documentação e as propostas 
das l icitantes, devidamente lacrados. 

9.2. Posteriormente, a Comissão de Licitações apreciará a 
documentação comunicando o resultado aos concorrentes na mesma 
sessão e afixados em quadro próprio da Câmara de Vereadores. 

9.2.1. Caso haja renúncia ao direito de interposição de recursos diante 
a fase de habil i tação, por parte de todos os proponentes presentes, ou 
não, a comissão dará prosseguimento do certame na mesma sessão. 

9.2.2. Caso haja interposição de recursos, será marcada nova data para 
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, após os 
tramites legais de julgamento dos recursos. 

9.3. A Comissão de Licitações procederá, então, à abertura dos 
envelopes n° 02, com ou sem a presença das empresas, anunciando o 
vencedor e emitindo extrato de resultado na mesma data. 

9.3.1. Caso haja renúncia ao direito de interposição de recursos diante 
a fase de classificação, por parte de todos os proponentes presentes ou 
não, a comissão dará prosseguimento do certame na mesma sessão, e 
se a assessoria jurídica bem como a autoridade superior entender, 
haverá a homologação e adjudicação na mesma data. 

9.4. Durante a abertura dos envelopes n° 02, as propostas serão l idas 
em voz alta, devendo os componentes da Comissão de Licitações assiná -
las em todas as folhas. 

9.5. Das sessões públicas desta Licitação lavrar -se-ão atas 
circunstanciadas, nas quais constarão os nomes dos l icitantes e outras 
ocorrências que interessarem ao julgamento das propostas, devendo as 
mesmas ser assinadas pela Comissão de Licitação e por todos os 
l icitantes presentes que desejarem. 

9.6. Qualquer declaração, manifestação ou impugnação de l icitante, 
desde que ocorrida no transcurso das sessões de recebimento dos 
invólucros e abertura dos mesmos, deverá obrigatoriamente ser reduzida 
a termo e constar em Ata. 
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9.7. Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e proposta, somente poderão fazer uso da palavra, 
apresentar reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor 
recursos o representante legal da l icitante ou procurador legalmente 
credenciado. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS: 

10.1. No dia, hora e local, determinado no presente Edital, será 
processada a abertura da Licitação pela Comissão de Licitações, de 
acordo com os seguintes procedimentos: 

10.1.1. Verif icação do Credenciamento dos representantes das 
empresas. 

10.1.1.1. Recebimento dos Envelopes nº. 11 – HABILITAÇÃO , Envelope 
nº. 22 – PROPOSTA TÉCNICA  e Envelope nº. 33 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

10.2. Depois da hora marcada para recebimento e abertura dos 
envelopes e declarado o início dos trabalhos, nenhum outro envelope 
será recebido nem permit ido adendo, acréscimo ou qua isquer 
esclarecimentos pertinentes aos mesmos, não solicitados pela 
Comissão. 

10.3. Em seguida os envelopes da documentação referente à 
HABILITAÇÃO , serão abertos, examinados, rubricados e apreciados pela 
Comissão e pelos representantes das l icitantes, do qual será lavrada Ata 
contendo todas as ocorrências, impugnações, etc. 

10.3.1. Ocorrendo o julgamento na mesma sessão e havendo renúncia 
expressa de todas as l icitantes ao direito de interposição de recursos 
quanto à fase de Habil itação, serão abertos os envelopes contendo as 
“Propostas Técnicas” das l icitantes habil itadas e devolvidos aqueles das 
Empresas inabil itadas. 

10.3.1.1. Não ocorrendo à hipótese prevista no item 10.3.1. os envelopes 
contendo as propostas ficarão sob a guarda da Comissão, 
acondicionados em um único invólucro devidamente fechado e lacrado à 
vista dos presentes que poderão rubricá-los a fim de serem abertos após 
o período recursal ou após definição do recurso eventualmente 
interposto, com data e horário a ser estabelecido pela Comissão. 

10.3.2. Após apreciação e julgamento da documentação recebida, a 
Comissão divulgará o resultado da fase da habil itação, com a indicação 
dos nomes das empresas habil i tadas e inabil i tadas a participar da etapa 
seguinte. 
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10.3.3. A inabil itação da l icitante importará em preclusão do seu direito 
de participar das fases subsequentes. 

10.3.4. Transcorrida a fase de habil i tação preliminar, não caberá 
desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 

10.4. Concluída a fase de HABILITAÇÃO, a Comissão procederá à 
abertura dos Envelopes Nº. 2 – Proposta Técnica e 3 – Proposta de Preços 
das empresas habil i tadas, que deverão ser rubricados pelos 
representantes das l icitantes e pela Comissão, que poderá julgá -las na 
mesma ou em outra sessão, se assim a Comissão achar conveniente. 

10.5. Se todas as l icitantes forem inabil i tadas ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a Comissão poderá f ixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novas documentações ou de outras 
propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação. 

10.6. Durante a anál ise das propostas, a Comissão poderá convocar as 
l icitantes para quaisquer esclarecimentos adicionais. As l icitantes 
deverão responder às solicitações, por escrito, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após o recebimento das respectivas 
comunicações, que serão feitas, também por escrito. 
 
11. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

11.1 - O critério a ser uti l izado na aval iação e julgamento das propostas 
e posterior adjudicação, observados os dispositivos constantes no art. 
45, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de ” ”TÉCNICA E 
PREÇO”.  

11.1.1 - Aplica-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções 
previstas nos art igos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, com as 
alterações introduzidas pela LC nº 147/2014, em relação às 
microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no 
Capítulo II, da citada Lei.  
 
11.2. A análise e julgamento das propostas serão realizadas em 02 
(duas) fases: 
  
11.2.1. FASE DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA  
 
11.2.1.1 - As propostas técnicas serão julgadas tendo por base os 
seguintes critérios:  
 
a) - Experiência profissional da equipe técnica, l imitado a 30 (trinta) 
pontos:  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

08 de Agosto de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 20

 
a.1 - Para fins de avaliação e pontuação desse quesito deverá ser 
entregue a documentação de no máximo 06 (seis) profissionais.  
 
a.2 - Será pontuado o tempo em que os profissionais tenham atuado em 
processos de recrutamento e seleção, independentemente do s cargos 
ocupados e das empresas onde trabalharam, considerando -se o  
 
somatório dos pontos de cada integrante postos à disposição do trabalho, 
conforme a tabela a seguir:  
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA 
EEQUIPE TÉCNICA  

NÚMERO DE PONTOS POR 
PPROFISSIONAL  

Com até 1 (um) ano 0 (zero) 
Acima de 1 (um) até 4 (quatro) anos 3 (três) pontos; 
Acima de 4 (quatro) anos 5 (cinco) pontos; 

 
b) Qualif icação Complementar da Equipe Técnica, l imitado a 20 (vinte) 
pontos; 

b.1 - Para fins de avaliação e pontuação deste quesito deverá ser 
entregue a documentação de no máximo 06 (seis) profissionais.  

b.2 – Os diplomas apresentados, deverão estar registrados nos termos 
da legislação pertinente. 

b.2.1 – Os diplomas que não tiverem a comprovação requisitada no item 
b.2, não serão pontuados. 

b.3 - A pontuação das qualif icações complementares da Equipe Técnica 
será atribuída considerando-se somatório de pontos de cada integrante 
da equipe, de acordo com os quesitos da tabela a segu ir:  

 

QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA 
EQUIPE TÉCNICA 

NÚMEROS DE 
PONTOS POR 

PROFISSIONAL  

a) Mestrado 1,0 
b) Doutorado 3,0 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS POR 
PROFISSIONAL 

4,0 

 
c - Qualif icação Técnica da Empresa em quantidade de candidatos 
inscritos:  

c.1.A pontuação relativa à experiência anterior em quantidade de 
candidatos inscritos por Concurso Público far -se-á através de atestados  
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de capacidade técnica, em nome da empresa l icitante, e será atribuída 
de acordo com os seguintes critérios, perfazendo um total máximo de 20 
(vinte) pontos:  
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA 
EMPRESA EM QUANTIDADE DE 

CANDIDATOS INSCRITOS 

PONTUAÇÃO POR 
CONCURSO 

(máximo de pontos) 

Concurso com até 300 candidatos 1,0 ponto por atestado  
Concurso com 301 a 2000 candidatos 3,0 pontos por atestado  
Concurso com mais de 2001 candidatos 5,0 pontos por atestado  

 
d - Tempo de Atuação da Empresa no Mercado, conforme subitem 
3.2.1.4, l imitado a 30 (trinta) pontos:  
 
d.1 - Os pontos do “Tempo de atuação da empresa no Mercado” serão 
atribuídos levando-se em conta o exercício da prestação dos serviços 
pertinentes ao objeto da l icitação, conforme a tabela abaixo:  
 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA 
EMPRESA NO MERCADO 

NÚMERO DE PONTOS 

Menos de 1 (um) ano 0 (zero) 
Acima de 1 (um) até 4 (quatro) 
anos 

10 (dez) 

Acima de 4 (quatro) até 6 (seis) 
anos 

20 (vinte) 

Acima de 6 (seis) anos 30  (trinta) 

 
11.2.1.2 - Depois de apurada a pontuação das propostas decorrente do 
somatório dos “critérios”, de cada fator de julgamento, será calculada a 
“nota técnica” das propostas, resultante da divisão da pontuação técnica 
de cada uma das propostas por aquela que obtiver maior pontuação. 
  
11.2.1.3 - A nota técnica de cada l icitante será representada pelo 
somatório das notas dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.  
8.2.1.4 - Para obtenção da NOTA TÉCNICA, será aplicada a seguinte 
fórmula:  
 
NPT = 100 x NTA  
               MNT 
Onde:  
 
NPT = Nota da Proposta Técnica da empresa em questão.  
NTA = Nota Técnica da proposta em análise;  
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MNT = Maior nota técnica obtida pelas l icitantes.  

11.2.1.5 - As propostas das l ici tantes que obtiverem Nota Técnica (NPT) 
inferior a 50 (cinquenta) pontos serão desclassif icadas e não poderão 
participar da próxima etapa desta l ici tação. 

11.2.1.6 - Na participação de única empresa na l icitação, a mesma 
deverá ter no mínimo as seguintes pontuações nos itens da proposta 
técnica, referente à soma total de cada item:  
 

Experiência profissional da equipe técnica - “a” 
(somatório de toda equipe) 

06 (seis) pontos 

Qualif icação complementar da equipe técnica – “b” 06 (seis) pontos 
Qualif icação técnica da empresa – “c” 06 (seis) pontos 
Tempo de atuação da empresa no mercado – “d” 02 (dois) pontos 

 
11.2.2. FASE DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

11.2.2.1. Somente a l icitante cuja proposta técnica seja considerada 
completa e em conformidade com as exigências do Edital poderá ter seu 
envelope “C” aberto e sua proposta de preços julgada.  

Serão eliminadas as propostas de preços que:  

a - Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações 
suficientemente claras de forma a permitir a perfeita identif icação 
quantitativa e quali tativa dos SERVIÇOS licitados;  

b - contiverem qualquer l imitação ou condição divergente desta TOMADA 
DE PREÇOS;  

c - apresentarem preços superiores aos estabelecidos nesta l icitação;  
d - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA 
DE PREÇOS;  

e - propostas que apresentarem, com as eventuais correções procedidas 
pela Comissão Permanente de Licitação , conforme observação a seguir, 
um valor total maior do que o valor máximo permit ido nesta l icitação.   

OBSERVAÇÕES:  

1 - Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constate a 
existência de erros numéricos nas propostas, serão procedidas as 
correções necessárias para apuração dos preços globais, obedecidas as 
seguintes disposições:  

1.1 - havendo divergência entre o valor global registrado sob forma 
numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este últ imo;  
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1.2. havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas 
decimais, a Comissão Permanente de Licitação desprezará os mesmos, 
mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.  

11.3 - As propostas de preços aprovadas serão classificadas em ordem 
crescente.  

11.3.1 - A nota do Preço de cada l icitante será calculada segundo a 
fórmula apresentada a seguir:  
 
NPP = 100 x MMPP  
                       PPA  
onde:  
 
NPP  = Nota da Proposta de Preços da empresa em questão;  

MPP = Menor Preço Proposto;  

PA    = Valor da Proposta em Análise.  

Obs.: As notas assim obtidas devem ser arredondadas até os 
centésimos, de acordo com os critérios da NBR 5891 – ABNT – Regras de 
Arredondamento na numeração decimal.  
 
11.4 - PONDERAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – PREÇO  

11.4.1 - A pontuação da Nota Final será calculada pela média ponderada 
entre os pontos obtidos na proposta técnica (NPT) e na proposta de 
preços (NPP), obedecendo a seguinte razão e de acordo com a fórmula 
abaixo:  
 
PROPOSTA TÉCNICA            =  70% (setenta por cento)  
PROPOSTA DE PREÇOS       =  30% (trinta por cento)  
TOTAL.... ........ ...... ............ .. = 100% (cem por cento)  
 
NF = ((70 x NPT) + (30 x NPP), onde:  
                        1100  
 
NF = Nota classificatória Final da empresa em questão.  

NPT = Nota da Proposta Técnica da empresa em questão.  

NPP = Nota da Proposta de Preços da empresa em questão.  

A Nota Final – NF será calculada com duas casas decimais, sem 
arredondamentos, sendo desprezadas as demais.  

11.4.2 - A classificação dos proponentes far -se-á em ordem decrescente 
dos valores das Notas Finais.  
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11.5 - FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO  

11.5.1. Se a nota classificatória f inal mais bem classificada não tiver sido 
alcançada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver nota 
por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez 
por cento) superior à melhor nota, situação denominada por empate f icto, 
proceder-se-á da seguinte forma:  

a - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classif icada 
poderá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação pela 
Comissão de Licitação, nos termos estabelecidos na LC 123/2006, 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Edital, sob pena de preclusão. A microempresa ou empresa de pequeno 
porte somente será considerada detentora da melhor proposta caso sua 
nota final, resultante da ponderação entre os fatores técnica e preço, 
seja menor do que a l icitante originalmente melhor classif icada.  

b - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma da letra anterior, serão convocadas as l icitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre 
elas para que se identif ique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta;  

d - A Comissão de Licitação colherá em envelopes lacrados, no prazo de 
24 h (vinte e quatro horas) a contar da intimação do resultado do 
julgamento das propostas, as propostas das microempresas ou empresa 
de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de 
preferência, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classif icada no certame não comprove sua regularidade fisca l ou deixe 
de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.  

2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição 
anterior, o objeto l icitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame.  

11.6 - No caso de empate ent re as propostas de maior NOTA 
CLASSIFICATÓRIA FINAL – NF, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, e sucessivamente, pelos seguintes critérios: 

11.6.1 – A proponente que tiver a maior Nota Técnica; 

11.6.2 - por sorteio em ato público, para o qual todos os l icitantes serão 
convocados.  
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11.7 - Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão de 
Licitação poderá fixar aos l icitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
apresentação de outras propostas, escoimadas das causas que 
motivaram a desclassificação.  

11.8 - Não considerar-se-á como cri tério de classificação e nem de 
desempate das propostas qualquer oferta de vantagem não prevista.  

11.9 – A Câmara de Vereadores de Ituaçu poderá desclassificar l icitantes 
até a assinatura da CONTRATA por despacho fundamentado, sem direito 
à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância anterior ou 
posterior ao julgamento da l icitação que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrat iva.  

11.10 - A homologação da presente l icitação cabe ao Senhor Presidente 
da Câmara de Vereadores de I tuaçu, podendo a seu critério ser anulada, 
no todo ou em parte, ou revogar, sem que caiba reclamação ou 
indenização. 

11.10.1 - A homologação e adjudicação do objeto desta l icitação só serão 
efetivadas mediante previa consulta junto ao Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar insti tuído pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, emitindo-se declaração 
expressa por parte da Coordenação de Protocolo, a ser obrigatoriamente 
juntada ao processo. 

11.10.2 - Caso houver a inclusão no referido cadastro, a proponente 
vencedora será desclassificada, convocando-se a proponente 
classif icada em segundo lugar, para querendo, aceitar, nas mesmas 
condições da proposta vencedora, e, assim sucessivamente, até que 
haja um proponente que atenda as exigências, ou caso não houver, o 
processo será declarado frustrado. 

12 - DOS RECURSOS 

12.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá 
apresentar recurso à Comissão Permanente de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou 
inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação dessa 
Tomada de Preços. 

12.1.1. O recurso deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitações, no 
endereço constante no preâmbulo deste edital, nos dias úteis no horário de expediente 
externo.   

12.1.1.1. Quando as impugnações forem enviadas via e-mail, os originais deverão ser 
entregues na Comissão Permanente de Licitações, necessariamente, até 05 (cinco) 
dias contínuos da data do término do prazo estabelecido no preâmbulo deste Edital. 
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12.1.1.2. O licitante ou pessoa que se utilizar dessa forma de transmissão, torna-se 
responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega 
neste Órgão. 

12.2. Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  Findo esse período, impugnado ou não 
o recurso, a Comissão Permanente de Licitações poderá, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao 
Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu. 

12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Comissão de Licitações, no endereço constante no preâmbulo deste Edital, em horário 
normal de expediente. 

13 - DO TERMO E ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III e IV da Lei nº 8.666/93, o contrato 
referente à aquisição do serviço será formalizado e conterá, necessariamente, as 
condições já especificadas neste ato convocatório. 

13.2.  Esgotados todos os prazos recursais, a Câmara de Vereadores convocará o 
licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 
da Lei nº 8.666/93. 

13.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Comissão Permanente de Licitações. 

13.3.  Se dentro do prazo a empresa convocada não assinar o Contrato, a Câmara de 
Vereadores convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação das 
propostas, para a assinatura do mesmo; ou então, revogará a licitação, sem prejuízo 
da aplicação de penalidade. 

13.4.  A Minuta do Contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário segue em 
anexo, sendo considerada parte integrante do presente Edital, para todos os seus 
efeitos legais. 

14.  DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 -  As despesas decorrentes da presente Licitação, correrão por conta das 
Dotações Orçamentárias constantes do Quadro de Detalhamento das Despesas 
inerente a esta Câmara de Vereadores para o exercício financeiro de 2019. 

15.  DAS PENALIDADES 

15.1 –  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da 
Tomada de Preços ou de contratada, as Licitantes, conforme a infração, estarão 
sujeitas à seguintes penalidades: 
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a) deixar de apresentar a documentação exigida na Licitação: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o processo: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de até 8% (oito por cento) sobre o 
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

15.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

15.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas de igual valor, 
conforme segue: 

1ª – 50% (cinqüenta por cento) do valor total contratado após a 
publicação da homologação das inscrições do concurso; 

2ª – 50% (cinqüenta por cento) do valor total contratado após a 
publicação do edital de homologação do resultado final do concurso. 
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16.2. Os pagamentos serão efetuados mediante conferência de 
quantidade e qualidade pela Controladoria Interna da Câmara de 
Vereadores, à base do preço apresentado na proposta, e mediante a 
apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da l icitação, 
agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser 
depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social – INSS 
e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

16.3. Caso se verif ique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, 
emitente da fatura. 

16.4. A nota fiscal deverá ser entregue na Tesouraria da Câmara de 
Vereadores, durante o horário do expediente. 

16.5. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposiçã o 
contratual, os pagamentos poderão f icar retidos até posterior solução, 
sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação deste Edital, deverão ser solicitadas, à Câmara de 
Vereadores de Ituaçu, no Setor de Licitações, no horário das 8:00 h às 12:00 h, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para o recebimento dos 
envelopes. 

17.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente processo encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados, na sede da 
Câmara de Vereadores, no Setor de Licitações. 

17.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subsequente ao ora fixado. 

17.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

17.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 
sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Câmara 

17.6 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Câmara de Vereadores, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 
1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 
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17.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão permanente de 
licitações. 

17.8 - A Presidência da Câmara de Vereadores de Ituaçu poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho 
fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

17.9 - A Presidência da Câmara de Vereadores poderá indicar prepostos, 
convenientemente credenciados junto a contratada, com autoridade para exercer, em 
nome da Câmara, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização 
dos serviços a serem contratados.  

17.10 - É assegurado à fiscalização da Câmara de Vereadores, o direito de ordenar a 
suspensão do referido serviço, sem prejuízos das penalidades a que ficar sujeita a 
contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 
atendida, dentro de 02 (dois) dias corridos, a contar da comunicação, qualquer 
reclamação. 

17.11 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ituaçu/BA, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos deste Processo Licitatório e do contrato dele decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Ituaçu/BA, 05 de agosto de 2019. 

 

 

 

Edilson Novais Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

01. INTRODUÇÃO : 

1.1 – AA Presente Licitação tem por Objeto a Contratação de empresa especializada na 
Organização e Realização de Concurso Público para provimento de Cargos e Vagas 
do Quadro Permanente de Servidores da Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA. 

02. JUSTIFICATIVA:  

2.1 – Atender à necessidade de recursos humanos da Câmara de Vereadores de 
Ituaçu, imposta pelas necessidades de reestruturação administrativa proposta, bem 
como pela necessidade de modernização e melhoria da gestão organizacional da 
Casa.  

03. OBJETIVO 

3.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo definir as metas e as ações a serem 
desenvolvidas pela empresa ou instituição a ser contratada pela Câmara de 
Vereadores de Ituaçu, referentes à organização e realização de concurso público para 
provimento de cargos e vagas do quadro permanente de servidores deste Poder 
Legislativo.  

04. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

Serão de responsabilidade da licitante vencedora e contratada, a elaboração e 
aplicação dos seguintes serviços relativos à realização do concurso: 

4.1 – Planejamento, coordenação e execução das atividades necessárias a realização 
do concurso público; 

4.2 - Responsabilidade pela elaboração do Edital completo do concurso público, 
cronograma do concurso e demais documentos necessários à execução do objeto, 
tais como: comunicados, formulários e instruções, bem como elaborar e especificar 
os conteúdos das provas. Deverá haver publicação integral do Edital junto ao Diário 
Oficial deste Poder Legislativo, bem como de extrato de edital em jornal local ou 
regional, referente ao edital que define o certame com indicação dos locais das provas, 
que serão de responsabilidade da CCONTRATADA; 

4.3 - Coordenação e execução do processo de inscrição exclusivamente através do 
site da empresa na internet, o qual deverá observar informações quanto aos requisitos 
mínimos para inscrição, as possibilidades de isenção e os prazos de inscrição;  

4.4 – Elaboração,, impressão, aplicação e correção de todas as provas,  
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4.5 - 
Correção das provas, as quais serão compostas por questões inéditas e que evitem o 
risco de anulação, sendo que este processo de correção deverá se processar por meio 
eletrônico;  

4.6 - Coordenação e execução da fiscalização, no dia da realização do concurso, 
compreendendo a responsabilidade com a remuneração de todos os indicados para a 
fiscalização, tais como: fiscais de sala, fiscais volantes, coordenadores de área, 
supervisores, porteiros e serventes;  

4.7 - Elaboração das listas, com indicação dos inscritos, por ordem de local em que se 
realizarão as provas, além da orientação de como deve ser procedida a identificação 
do candidato, que deverá atender às exigências contidas no Edital do concurso;  

4.8 - Desenvolvimento e elaboração de quaisquer outros documentos necessários ao 
regular trâmite do concurso;  

4.9 – Resposta a interposição de recursos;  

4.10 - Responsabilidade pela regular publicação e divulgação do resultado do 
concurso;  

4.11 – Responsabilidade pelas provas objetivas e o sigilo absoluto, transporte e 
segurança das mesmas, assim como de todo o material do concurso; 

4.12 – Tratar das questões relativas às isenções legais quanto às inscrições e tomar 
providências para o cumprimento legal quanto aos direitos das pessoas com 
deficiência; 

4.13 - Elaboração de relatório final do concurso, constando a relação dos candidatos 
por número de inscrição e sua respectiva ordem de classificação, indicação de relação 
por cargo, bem como a indicação dos candidatos aprovados e reprovados, com as 
respectivas notas obtidas, inclusive dos que inscritos como deficientes, que terão lista 
à parte. 

4.14 - É de responsabilidade da CCONTRATANTE a indicação de conta a ser utilizada 
para o recolhimento das taxas de inscrição referentes ao concurso; 

4.15 - O recebimento e o protocolo de eventuais recursos administrativos e o 
encaminhamento para a empresa contratada para análise e emissão de parecer ficará 
a cargo da CCONTRATADA, que poderá operacionalizar o recebimento de eventuais 
recursos via site, desde que exista comprovação para quem apresentar recurso de 
que o mesmo foi protocolado e recebido com sucesso; 

4.21 A realização de todas as provas caberá à CCONTRATADA, bem como todos os 
encargos e responsabilidades decorrentes. 

5. QUADRO DE VAGAS:   

5.1. - DOS CARGOS 

5.2. – CARGO (NÍVEL ELEMENTAR): 

5.2.1 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 
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5.3. – CARGO (NÍVEL MÉDIO): 

5.3.1. – AGENTE DE PORTARIA. 

5.4. – CARGO (NÍVEL SUPERIOR): 

5.4.1. – ADVOGADO; 

REQUISITO: Nível Superior em Direito e respectivo registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB 

5.4.2. - ANALISTA LEGISLATIVO; 

REQUISITO: Nível Superior em Administração. 

5.4.3. – CONTADOR; 

REQUISITO: Nível Superior em Contabilidade. 

5.4.4. - CONTROLADOR INTERNO. 

REQUISITO: Nível Superior em Administração, ou Contabilidade, ou Economia. 

6. CONTEÚDOS:  

Os conteúdos programáticos das provas serão elaborados em conjunto entre a 
contratada e a contratante, através da Comissão de Concursos composta por seus 
servidores, devendo ser assim distribuídos: 

6.1 – Conhecimentos Específicos (15 questões); 

6.2 – Informática (05 questões); 

6.3 – Legislação (15 questões); 

6.4 – Língua Portuguesa (15 questões).  

7. PROVAS:  

7.1 - A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório será elaborada de acordo 
com o cargo e as questões versarão sobre assuntos do programa constantes no Edital 
do Concurso disponibilizado no ato da inscrição, bem como, as questões serão do tipo 
múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta; 

7.2 – O caderno de provas ficará sob a responsabilidade da empresa ou instituição 
regularmente contratada, com o preparo e disponibilização do caderno de questões 
de todas as disciplinas em número suficiente para atendimento dos candidatos 
inscritos no concurso. A impressão dos cadernos de provas deverá ser feita em 
equipamento digital e com tinta de cor preta; 

7.3 - Os cadernos de provas terão capa contendo instruções aos candidatos, de 
acordo com as normas previstas em Edital. Os cadernos de provas serão 
acondicionados em envelopes plásticos com lacre de segurança, divididos e indicados 
por sala e local de aplicação de provas. Haverá uma reserva de cadernos de prova 
para atender alguma eventualidade.  
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7.4 – As folhas de respostas dos quesitos propostos na prova de questão de múltipla 
escolha serão assinaladas, pelos candidatos, em folhas de respostas especialmente 
preparadas para essa finalidade. A elaboração das folhas de respostas, inclusive a 
folha rascunho, e sua impressão será de responsabilidade da empresa ou instituição 
contratada;  

7.5 – A aplicação das provas será de responsabilidade da empresa ou instituição 
contratada para a coordenação, execução da fiscalização das provas, transporte e 
recebimento de todo material a ser utilizado no dia do concurso, compreendendo a 
responsabilidade com a remuneração de todos os indicados para a fiscalização, sendo 
02 (dois) fiscais, devidamente identificados por sala, além dos coordenadores de área, 
secretários, supervisores e fiscais volantes; 

7.6 – A correção das provas é de responsabilidade da CONTRATADA. 

7.7 – A empresa ou instituição contratada deverá emitir as seguintes listagens:  

a) relação geral dos candidatos, em ordem de classificação por cargo, contendo 
número de inscrição, nome, escore bruto e padronizado por disciplina, total de pontos 
e classificação; 

b) listagem de candidatos classificados por cargo, com respectivas notas obtidas;  

c) listagem de candidatos classificáveis por cargo, com respectivas notas obtidas;  

d) divulgação das provas e gabaritos que deverão ser disponibilizados no site da 
empresa ou instituição contratada;  

e) outras relações que a Câmara de Vereadores de Ituaçu vier a solicitar. 

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:  

8.1 - A empresa ou instituição, regularmente contratada, deverá obedecer ao 
cronograma de atividades do concurso, conforme normas contidas no respectivo 
Edital.  

9. DO VALOR MAXIMO A SER PAGO PELA CÂMARA 

9.1. O valor máximo estimado para o pagamento pela prestação dos serviços objeto 
deste Certame Licitatório é de R$.........(...............).  

10. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

10.1 - Os serviços deverão ser totalmente executados e concluídos dentro do prazo 
máximo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do Contrato de 
Prestação de Serviço. Os pedidos de prorrogação do prazo de execução dos serviços 
deverão ser previamente justificados e poderão ocorrer, desde que, dentro da vigência 
contratual. 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO:  
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11.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas de igual valor, 
conforme segue: 

1ª – 50% (cinqüenta por cento) do valor total contratado após a 
publicação da homologação das inscrições do concurso; 

2ª – 50% (cinqüenta por cento) do valor total contratado após a 
publicação do edital de homologação do resultado final do concurso. 

Ituaçu/BA, 05 de agosto de 2019. 

 

Edilson Novais Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme condições previstas no Anexo II do presente Edital e conforme nossa equipe 
técnica, para a prestação de serviços de organização e realização de concurso público 
para provimento de cargos e vagas do quadro permanente dos servidores junto a essa 
Câmara de Vereadores de Ituaçu, o valor global a ser pago pela prestação dos 
serviços acima referidos, é de R$...................(.................................). 

Os dados da nossa empresa são: 

Razão social:  

CNPJ:  

Inscrição 
Estadual nº: 

 

Inscrição 
Municipal: 

 

Telefone/fax:  

E-mail:  

Endereço:  

CEP:  

 

Declaramos que somos empresa capacitada e possuímos experiência na realização 
de processos similares ao objeto da presente licitação e estamos de acordo com os 
termos da TTomada de Preços nº xxxxxxx 

 

Nome do (a) representante da empresa que firmará contrato:  

Número de RG, CPF e cargo ocupado:  

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

OUTORGANTE: (nome e qualificação completa) 

 

OUTORGADO: (nome e qualificação completa) 

OBJETO 

Representar o outorgante na Licitação, modalidade Tomada de Preços nº xxxxx 

PODERES  

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de 
documentos de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, 
assinar contratos e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 

________________________________________________ 

ASSINATURA DO DIRETOR OU SÓCIO-GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei que a empresa 
___________________________________________, não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, do artigo 
87, da Lei nº 8.666/93, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente 
à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à 
capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico financeira. 

 

 Local e data 

 

 

Assinatura do Diretor ou Sócio-Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

08 de Agosto de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 38

ANEXO V 

MODELO DE RECUSA AO PRAZO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO 

 

 

A Empresa __________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº __________________________________ por intermédio 
de seu Representante Legal____________________________________________, 
portador do RG nº ____________________________ , no presente ato e na melhor 
forma de direito, vem DDESISTIR de qualquer recurso cabível relativo à fase de 
habilitação referente ao Processo Licitatório nº xxxx/2019, Tomada de Preços nº 
xxxx/2019 promovido pela Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA, de acordo com o 
artigo 43, III, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 7º, 

INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 Empresa_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante Legal 
_______________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF 
nº________________________ , declara para fins do disposto no inciso V do artigo 
27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/99, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  

 

Local e data 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO SÓCIO OU REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado a 
Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA, e de outro lado a Empresa........, nos termos 
abaixo expressos. 

 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado,, a  CÂMARA DE VEREADORES DE 
ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA , Órgão Público do Poder Legislativo Municipal, com 
sede na Praça Ordálvio Souza Guimarães, nº 17 – Bairro Nossa Senhora do Alivio – 
Ituaçu/BA, inscrita no CNPJ sob o n° 63.170.468/0001-44, denominada simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Márcio Aparecido 
Araújo Rocha, brasileiro, maior, capaz, casado, Agente Político, inscrito no CPF/MF 
sob o nº xxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Faz. São José – Zona Rural – 
Ituaçu/BA, e, de outro lado, a Empresa..................., denominada simplesmente 
CONTRATADO; resolvem celebrar o presente contrato, reconhecida a Tomada de 
Preços nº....../2019 pela Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei nº 
8.666/93, e, subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123/2006, de 17 de dezembro 
de 2006, com as modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014, de 
07 de agosto de 2014, mediante as cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

1.1. OO presente Contrato tem por objeto Contratação de Pessoa Jurídica especializada 
na Organização e Realização de Concurso Público para provimento de Cargos e 
Vagas do Quadro Permanente de Servidores da Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA, 
conforme relação abaixo:  

QUADRO DE VAGAS:   

DOS CARGOS 

CARGO (NÍVEL ELEMENTAR): 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 

 

CARGO (NÍVEL MÉDIO): 

AGENTE DE PORTARIA. 

CARGO (NÍVEL SUPERIOR): 

ADVOGADO; 
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REQUISITO: 
Nível Superior em Direito e respectivo registro na Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB 

ANALISTA LEGISLATIVO; 

REQUISITO: Nível Superior em Administração. 

CONTADOR; 

REQUISITO: Nível Superior em Contabilidade. 

CONTROLADOR INTERNO. 

REQUISITO: Nível Superior em Administração, ou Contabilidade, ou Economia. 

PARAGRAFO ÚNICO:-  O objeto do presente Contrato será executado de forma 
indireta, consoante o disposto no art. 10, inciso II, alínea “e”, da Lei 8.666/93 e 
conforme proposta da CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante, 
indissociável e atrelada ao conteúdo deste instrumento contratual, 
independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

2.1. - Este instrumento está fundamentado nas regras dispostas no artigo 55, incisos 
I a XIII, combinado com o art. 26, parágrafo único, incisos I a III, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e os casos omissos serão regulamentados 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito público pela legislação específica, 
especialmente as do Código Civil Brasileiro.  

2.2. - Este instrumento está vinculado à Tomada de Preços nº........./2019, oriunda do 
Processo Administrativo nº ......./2019, tendo por base as disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, subsidiariamente a Lei Complementar nº 
123/2006, de 17 de dezembro de 2006, com as modificações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:  

3.1. - Este contrato vigerá pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado sob as condições do art. 57 da Lei 
8.666/93.  

3.2.- Obedecido o prazo estipulado no item anterior considerar-se-ão ultimados os 
referidos serviços tão logo o CONTRATADO entregue à CONTRATANTE o resultado 
final do concurso.  

3.3. - O presente contrato poderá ser alterado, em casos previstos no art. 65 da Lei 
8.666/93, mediante termo aditivo, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com 
a apresentação das devidas justificativas, e não haja modificação de seu objeto.  

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
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4.1. - Fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso, tais como 
número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, 
remuneração, requisitos para provimento e, ainda, disponibilizar ao CONTRATADO 
toda a legislação atinente ao concurso.  

4.2. - Articular-se com a CONTRATADA quanto às datas relativas às atividades 
constantes deste contrato e fazer cumprir o respectivo cronograma.  

4.3. – Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos por meio de representantes 
devidamente credenciados, que se encarregarão dos contatos com a CONTRATADA 
para esclarecimento de dúvidas, troca de informações e demais providências 
necessárias para a realização do objeto deste contrato.  
4.4. – Abster-se de elaborar e/ou divulgar editais, comunicados, formulários, cadastros 
e listagens sem a expressa anuência da CONTRATADA.  

4.5. – Noticiar, com antecedência, a CONTRATADA acerca do envio dos competentes 
editais ao Diário Oficial da Câmara de Vereadores de Ituaçu.  

4.6.I – Encaminhar para a publicação no Diário Oficial da Câmara de Vereadores, os 
editais elaborados pela CONTRATADA, arcando com o respectivo ônus referente a 
essa publicação, e, ainda, as listagens, os comunicados e quaisquer materiais 
pertinentes ao concurso, inclusiva a lista de aprovados, nos termos das exigências 
legais.  

4.7.– Aprovar os critérios de isenção de taxas de inscrição apresentados pela 
CONTRATADA.  

4.8.– Arcar com o ônus das eventuais isenções de taxas de inscrição.  

4.9. – Arrecadar os valores das inscrições. 

4.10. - Formar e contratar a banca examinadora para a realização das provas do 
concurso. 

4.11. - Providenciar o espaço físico e organização desses espaços para a aplicação 
das provas do concurso.  

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. – Observar a legislação e as normas aplicáveis ao concurso público, 
especialmente o edital regedor do certame aprovado pela CONTRATANTE.  

5.2. – Elaborar editais, comunicados, formulários, instruções, cadastros e listagens.  

5.3.– Divulgar o concurso público em conformidade com a proposta de prestação de 
serviços, através de endereço eletrônico de seu domínio. 

5.4.– Propor à CONTRATANTE os critérios de isenção de taxa de inscrição.  

5.5. – Avaliar a documentação de eventuais casos de isenção de taxas de inscrição, 
bem como as respostas a requerimentos apresentados por candidatos contra o não 
deferimento dos pedidos de isenção de taxas.  
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5.6. – 
Elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas no 
concurso.  

5.7. – Providenciar pessoal para a aplicação da prova.  

5.8. – Coordenar a aplicação dos instrumentos de avaliação e segurança.  

5.9. – Julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, subsidiar as 
respostas às ações judiciais propostas em desfavor da CONTRATANTE e responder 
as que em seu desfavor sejam propostas, ambas referentes ao certame.  

5.10. – Fazer o processamento eletrônico e emitir as listagens referentes ao concurso, 
inclusive aquelas solicitadas pela CONTRATANTE.  

5.11. – Utilizar seu pessoal na direção e coordenação dos serviços ora contratados, 
podendo, se necessário, utilizar o apoio técnico especializado de terceiros, pessoas 
físicas ou jurídicas.  

5.12.– Convocar candidatos que devem se submeter à perícia médica.  

5.13. – Executar os serviços ora contratados, de acordo com este Contrato e seus 
anexos, nos prazos e condições aqui estabelecidos.  

5.14. – Entregar os resultados finais do concurso à CONTRATANTE para a devida e 
necessária homologação.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS BANCAS EXAMINADORAS:  

6.1. - O CONTRATADO, como órgão executor deste contrato, incumbe-se de 
organizar e contratar as bancas para elaboração e a correção das provas, devendo a 
CONTRATANTE acatar o critério tradicional da confidencialidade de sua constituição.  

6.2. – O critério de que trata o item I consiste, basicamente, na segurança e no sigilo 
da seleção quanto a:  

6.2.1. - manter-se exclusivamente na alçada do Instituto Brasileiro Educar Conquista 
– IBEC a indicação dos nomes dos participantes, internos e externos, que integram as 
referidas bancas;  

6.2.2. – assegurar absoluto sigilo quanto ao conteúdo das provas até o momento de 
sua aplicação.  

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO, PAGAMENTO E DESPESA: 

7.1. – O presente contrato tem o valor global de R$ ........(..........), a ser pago da 
seguinte forma: 

O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas de igual valor, 
conforme segue: 

1ª – 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado após a 
publicação da homologação das inscrições do concurso; 
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2ª – 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado após a 
publicação do edital de homologação do resultado final do concurso. 

7.2. O pagamento se dará com a apresentação da respectiva Nota Fiscal 
acompanhada dos documentos de Regularidade Fiscal pertinentes, na vigência do 
Contrato. 

7.3.  - O valor global acima descrito cobrirá todas as despesas do CONTRATADO com 
deslocamento, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, taxas e tributos fiscais 
Federais, Estaduais ou Municipais. 

7.4. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos 
orçamentários consignados no Orçamento Anual do exercício financeiro de 2018, sob 
a seguinte rubrica: 

Poder: 01.00.00 - Poder Legislativo 

Órgão: 01.01.00 – Câmara Municipal 

Unidade: 01.01.01 – Câmara de Vereadores de Ituaçu 

Classificação Programática/Classificação Econômica: 2.002 – Manutenção dos 

Serviços Administrativos da Câmara 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários  

7.4. - Os valores anteriormente descritos cobrirão todas as despesas do 
CONTRATADO com deslocamento, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
taxas e tributos fiscais Federais, Estaduais ou Municipais. 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO:  

8.1. Fica designado como Gestor do presente contrato, o senhor............a quem 
caberá promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, 
denunciado, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos 
serviços, para imediata correção, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao caso. 

9.1. – O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do 
contrato, por culpa exclusiva do CONTRATADO sujeitará este às penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.  

9.2. – A multa prevista no art. 86 e no inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93 será de 5% 
do valor total arrecadado, conforme disposto na Cláusula Sétima, para a inexecução 
total e de 2,5% do mesmo valor para a inexecução parcial, disposto em sua Cláusula 
Nona.  

CLÁUSULA DÉCIMA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR:  
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10.1. – As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos 
resultantes de caso fortuito ou força maior, na forma do art. 393 do Código Civil 
Brasileiro, caso em que qualquer das partes pode pleitear a rescisão contratual. 0.2. – 
O período de suspensão dos serviços decorrentes de eventos caracterizados como 
caso fortuito ou força maior será acrescido ao prazo contratual.  

10.3 – Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a inovação da existência de caso 
fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá 
dar conhecimento à outra, por escrito imediatamente, da ocorrência e de suas 
consequências.  

10.4. – Durante o período definido no item 10.2, as partes suportarão, 
independentemente, suas respectivas perdas.  

10.5. – Se as causas de suspensão perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o 
encerramento do presente Contrato, sob condições idênticas às estipuladas no item 
10.4.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO:  

11.1. - A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato na 
imprensa oficial, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de sua 
assinatura, conforme dispõe o § 2º do art. 61, da lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECISÃO E DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO:  

12.1. – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos art. 77, 78 incisos I a VIII, XII e XVII, art. 79, incisos e parágrafos, e art. 
80 e parágrafos da Lei 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

12.2. – A rescisão do contrato poderá ser:  

12.2.1. – determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se o 
CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

12.2.2. – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo desde que haja 
conveniência para A CONTRATANTE;  

12.2.3. – judicial nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

12.3. – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e 
fundamentado da autoridade competente, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.  

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44

08 de Agosto de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 46

12.4. - Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I da 
Lei Federal nº. 8.666/93, à Contratante serão assegurados os direitos previstos no art. 
80, incisos I a IV, §§ 1º a 4º, da citada Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:  

Fica eleito o foro da Comarca de Ituaçu/BA, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.  

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença 
das testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem, para que produza 
os efeitos jurídicos e legais desejados. 

Ituaçu/BA, .........de.......................de 2019. 

 

Câmara de Vereadores de Ituaçu/BA 
Contratante 

Márcio Aparecido Araújo Rocha 
Presidente 

 
 

...................................................... 
Contratada 

 

 

 

 

Testemunhas: 

______________________________________CI nº_________________________  

______________________________________CI nº_________________________ 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

(   ) MICROEMPRESA - ME 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

A empresa ........... (razão social da empresa e demais dados da empresa como: CNPJ, 
endereço, etc) por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a)________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
n°____________, CPF n°__________, declara, para fins de obter os benefícios 
concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que: 

• Estamos enquadrados, na condição de __________________ (Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte) e que não estamos incursos das vedações a que se 
reporta o §4 do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006; 

• Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita 
Federal; 

• Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, 
os documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, 
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a 
modificar a situação patrimonial; 

. Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, 
juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas 
na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do Código 
Penal) e ao crime a ordem tributária (Art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 
1990). 

Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer 
tempo, através de Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu porte. 

Local, ____de __________de 2019. 

 

__________________________________ 

Nome e Assinatura do representante contábil 

Observação: esta declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à 
data da sessão de abertura dos Envelopes. 
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ANEXO IX 

Planilha de formação de Custos Estimativos 

 

 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Média 

Até 800 
inscritos 

R$  R$  R$  R$  

Acima de 800 
inscritos 
((Maximo R$ 
xxxx por 
iinscrito) 

    

Media por valor 
de taxa de 
inscrições: 

   R$  

MEDIA FFINAL:    R$  
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2019 PARA CELEBRAÇÃO DE 

TERMO DE COLABORAÇÃO COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 

ESTÁGIO 

 

 

O MUNICÍPIO DE ARACATU torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de 

CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas constituídas como ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL, nas condições deste Edital e seus Anexos e legislação 

aplicável (Constituição da República Federativa do Brasil, em especial o inciso IV 

do art. 208, Lei Federal nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal nº 11788, de 26 de 

setembro de 2008, e de acordo com a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual do Município). Os interessados poderão 

adquirir o Edital completo na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Aracatu, o qual estará habilitado a prestar 

os necessários esclarecimentos, ou ainda no endereço eletrônico 

www.aracatu.ba.org.br. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS qualificadas como 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos, para que, em 

regime de mútua cooperação com o Município de Aracatu, contribuam para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividade de intermediação de estágio como agência de integração 

para oferta de estagiários do ensino médio, técnico e superior, mediante 

transferência de recursos financeiros destinados à execução das atividades, e 

de acordo com projetos expressos em eventuais e futuros TERMOS DE 

COLABORAÇÃO firmada com DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, com 

prazo máximo de vigência de até 12 (doze) meses. 

 

2  COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CREDENCIAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

2.1 A Comissão de Licitação, Credenciamento, Monitoramento e Avaliação 

composta por 03 (três) membros, designada através das Portarias nºs. 001 e 

002, de 02 de janeiro de 2019, examinará os documentos exigidos para o 

credenciamento e acompanhará a execução do Termo de Colaboração 
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firmado, em conformidade com o presente Edital. 

2.2 Do resultado da análise da documentação do credenciamento caberá 

recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação da 

divulgação do resultado da análise. 

2.3 O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Credenciamento que poderá 

reconsiderar a decisão ou encaminhar à Instância Superior para 

conhecimento e decisão fundamentada no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

2.4 Eventual acolhimento do recurso importará a invalidação dos atos não 

suscetíveis de aproveitamento. 

2.5 O resultado do julgamento do(s) recurso(s) será(ão) divulgado(s) no Diário 

Oficial do Município. 

 

3. CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO 

 

O processo de CREDENCIAMENTO ocorrerá da seguinte forma: 

 

3.1. O credenciamento é público e não oneroso. 

3.2. O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste 

Edital, regulamentos e Leis vigentes. 

3.3. Publicação do presente edital no diário oficial. 

3.4. Apresentação no Setor de Licitações, localizado da Sede da Prefeitura 

Municipal de Aracatu, situada a Libério Alves Maia, 37 – Centro, neste município, 

no horário das 08h às 12h, do formulário de Solicitação de Credenciamento 

(Anexo I), em duas vias, devidamente preenchido, e dos documentos exigidos 

neste Edital, em envelope devidamente identificado, conforme sugestão abaixo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil da data de publicação 

do presente edital. 

 

Edital de Credenciamento n.º 002/2019 

Nome da Organização da Sociedade Civil: 

Endereço: 

CNPJ/MF: 

Responsável Legal pela OSC: 

 

3.5. As pessoas jurídicas consideradas como organização da sociedade civil que 

pretenderem se credenciar deverão apresentar, por ocasião do credenciamento, 

os seguintes documentos atualizados: 

 

a) Ofício – Solicitação de Credenciamento (Anexo I) da instituição interessada em 
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firmar Termo de Colaboração, devidamente assinado por seu representante 

legal; 

b) Cópia legível do ato constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão 

competente, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 

13.019/2014;  

c) Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria e/ou órgão colegiado, 

registrada na forma da lei;  

d) Cópia legível comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ), emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe 

há, no mínimo, 03 (três) anos com cadastro ativo;  

e) Cópia legível da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF do 

representante legal da OSC;  

f) Comprovação de experiência prévia que podem ser: instrumentos firmados com 

outras entidades; Relatórios de atividades com comprovação das ações 

desenvolvidas; Publicações, pesquisas e outras formas de produção de 

conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela; Declarações de 

experiência prévia e de capacidade técnica;  

g) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, 

conforme o estatuto, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de 

cada um deles; 

h) Certidões que comprovem a regularidade junto a Fazenda Nacional, Estadual e 

Municipal;  

i) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

j) Certidão de regularidade perante o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço);  

k) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 

funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato 

de locação;  

l) Declaração de ausência de fato impeditivo, nos termos do artigo 39 da Lei 

Federal nº. 13.019/2014; 

m) Plano de Trabalho; 

n)  Apresentação de balanço patrimonial e demonstrativos contábeis do último 

exercício social, na forma da lei, devidamente assinados por Contador e 

Representante Legal, que comprovem a boa situação financeira; 

o) Comprovar a existência de sede ou de Unidade de Atendimento atuante e 

reconhecida na localidade de execução do projeto.   

 

3.6. O prazo de vigência do Termo de Colaboração eventualmente firmado pelas 

entidades credenciadas, dispensadas do chamamento público, será de até 12 
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(doze) meses.  

3.7. Fica facultado à Comissão de Licitação, Credenciamento, Monitoramento e 

Avaliação promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do presente Credenciamento Público quanto ao 

atendimento da documentação requerida neste Edital. 

3.8. Somente serão credenciadas as Entidades que apresentem todos os 

documentos listados no item 3.5 deste Edital. Ocorrendo a falta de qualquer um 

dos documentos resultará na inabilitação da entidade, salvo em casos sanáveis, 

onde será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para saná-lo. 

3.9. Não serão aceitos envelopes entregues fora do prazo estipulado, não sendo 

permitida a participação de interessados retardatários e em desacordo com este 

Edital. 

3.10. Após a análise dos documentos apresentados pelas interessadas e 

cumpridas todas as exigências do presente Edital, a Comissão publicará o 

resultado da lista das entidades credenciadas no Diário Oficial do Município. 

 

4. DA FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO 

 

4.1. O Credenciamento não garante direito líquido e certo à celebração e 

formalização do Termo de Colaboração. 

4.2. Para a celebração do Termo de Colaboração, o Município de Aracatu deverá 

observar as seguintes condições: 

a) Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para 

execução da parceria; 

b) Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade 

técnica e operacional da Organização da Sociedade Civil- OSC foram avaliados e 

são compatíveis com o objeto; 

c) Existência de aprovação do Plano de Trabalho pelo corpo técnico 

responsável; 

d) Emissão de parecer jurídico pela Procuradoria Geral do Município/Assessoria 

Jurídica acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

 

5. DO FORO: 

 

5.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da execução do instrumento de contrato. 

5.2. Todas e quaisquer alterações referentes a este Edital estarão à disposição 
dos interessados no Diário Oficial do Município de Aracatu: 
www.aracatu.ba.org.br. 
5.3.  A Comissão Permanente de Licitações, mediante juízo de razoabilidade, 
poderá interpretar as cláusulas constantes no presente Edital de forma 
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abrangente, respeitando sempre, dentre outros, o PRINCÍPIO DA 
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. Em caso de desistência da organização da sociedade civil em celebrar futuro 

e eventual TERMO DE COLABORAÇÃO, a qualquer tempo após a entrega da 

documentação solicitada para este Credenciamento, essa intenção deverá ser 

manifestada por escrito por meio de ofício devidamente assinado pelo responsável 

da organização proponente, explicando as razões para a solicitação. 

6.2. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Comissão de 

Licitação, Credenciamento, Monitoramento e Avaliação pelo telefone (77) 3446-

8500. 

6.3. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de 

Credenciamento.  

 
Aracatu, 05 de agosto de 2019. 
 
 
 
Antonio Silveira Maia       Weslei Peixoto Santos 
Secretária Municipal de Administração Presidente da Comissão Permanente 

         de Licitação 
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ANEXO I 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

 

xxxxxxxxxxxxx, ......... de ............................ de ......... 

 

 

 

Ilmo. Sr (a) Secretário (a)  

 

 

Cumprimentando-o cordialmente venho SOLICITAR O CREDENCIAMENTO da 

XXXXX (nome da instituição), inscrita no CNPJ nº xxxxx, com sede na xxxxx 

(endereço atual completo), representada na forma do seu estatuto, conforme 

Edital n. XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

 

• Ofício em papel timbrado da instituição solicitante 

• Carimbo com CNPJ 

• Em caso de Procurador, anexar a procuração. 
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ANEXO II 

DADOS CADASTRAIS 

 

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO: 

 

Nome da Organização:  

CNPJ: 

Rua: Bairro: Cidade

: 

Complemento: Estado: CEP: 

Telefone: Celular:  

Email:   

Site:   

Lei que declara de utilidade pública 

nº 

  

 

2. DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 

 

Nome: 

CPF: 

Rua: Bairro: Cidade: 

Complemento: Estado: CEP: 

Telefone: Celular: 

Email: 

Site: 

Eleito em: Vencimento do mandato: 

 

2.1. DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA/ÓRGÃO COLEGIADO: 

Nome: 

CPF: 

Rua: Bairro: Cidade: 

Complemento: Estado: CEP: 

Telefone: Celular: 

Email: 

Site: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

08 de Agosto de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 56

 

2.2 CONSELHO FISCAL: 

 

Nome: Cargo: 

 

2.3 DADO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENVOLVIDO NA EXECUÇÃO DO 

OBJETO: 

Nome: Cargo: 

N° do registro no Conselho Profissional: 

 Cargo: 

 

3. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO: 

Data da Fundação: _  /  / 

Sede: (  ) Própria ( ) Alugada ( ) Cessão de uso 

 

3.1. INFRA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO: 

 

Possui veículo: Próprio (  ) Alugado (  ) Cedido ( )  

 

Possui imóvel:  Próprio (  ) Alugado (  ) Cedido ( )  

 

A Organização possui Unidade de atendimento no localidade de execução do projeto:  

 

Sim (   )      Não (  ) 

 

4. DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: Agência: Número da Conta: 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

• Documento em papel timbrado da instituição solicitante 

• Carimbo com CNPJ 

• Em caso de Procurador, anexar a procuração. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES 

DE CONTAS A QUAISQUER ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. 

 

 

 

 

Declaro, que a Entidade........................................................ não se encontra com 

pendências em prestações de contas perante a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob 

pena de aplicação das sanções legais. 

 

Município xxxxxx, ......... de ............................... de ......... 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

• Declaração em papel timbrado da instituição solicitante 

• Carimbo com CNPJ 

• Em caso de Procurador, anexar a procuração. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

Organizaçao Social  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito/a no CNPJ nº 

XXXXXXXXXXX por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de identidade nº 

XXXXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX , DECLARA, nos termos do art. 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito 

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

anos, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

Município xxxxxx, ......... de ............................... de ......... 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

• Declaração em papel timbrado da instituição solicitante 

• Carimbo com CNPJ 

• Em caso de Procurador, anexar a procuração. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO INCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES 

 

Declaro, para os devidos fins, que a Entidade........................................................ e 

seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas na legislação 

vigente, especialmente, as constantes do art. 39 da Lei federal nº 13.019/2014. 

 

Município xxxxxx, ......... de ............................... de ......... 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

• Declaração em papel timbrado da instituição solicitante 

• Carimbo com CNPJ 

• Em caso de Procurador, anexar a procuração. 
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ANEXO VI - PROTOCOLO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

PROTOCOLO Nº    

 

 

Recebemos da  , CNPJ nº 

 

  , email:    

 

O envelope devidamente lacrado com a documentação exigida pelo presente Edital. 

 

 

Município de xxxxx, ____de  de 

20xx. Hora:     

 

Assinatura do responsável  pelo recebimento do envelope:    

 

PROTOCOLO Nº    

 

 

Recebemos da  , CNPJ nº 

 

  , email:    

 

O envelope devidamente lacrado com a documentação exigida pelo presente Edital. 

 

 

Município de xxxxx,____de  de 

20xx. Hora:     

 

Assinatura do responsável  pelo recebimento do envelope:    

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80

08 de Agosto de 2019



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 61

__D825A2011__

TERMO ADITIVO

TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 406-2018. TOMADA DE PREÇO 05-2018TP. OBJETO:
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CACULÉ-BA, DE ACORDO
FUNASA N°00784/2017 SICONV 854413/2017 . CONTRATADO: RONEY CLEBER COSTA BOMFIM . PRAZO:
10 (DEZ MESES) DE 16/08/2018 ATÉ 16/04/2020. CACULÉ, 17 DE JUNHO DE 2019.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 378-2018. TOMADA DE PREÇO 06-2018TP. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DO PROJETO PADRÃO DO
FNDE ESCOLA PROINFÂNCIA B - METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMAS
CONSTRUTIVOS QUE PERMITAM A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.
CONTRATADO: J. R. A. CONSTRUTORA LTDA. PRAZO: 12 (DOZE) MESES, DE 23/07/2018 ATÉ 23/07/2020.
CACULÉ, 23 DE JULHO DE 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 13.673.314/0001-05
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EXTRATO DE CONTRATO N° 127/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 

Objeto: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. 
 
Contratada: ADAILTON VIANA DAVID – ME com sede na Praça Júlio Carvalho, 86, Centro, Mortugaba-Ba, CEP 46.290-000, 
CNPJ 08.058.509/0001-05, representado por Ana Caroline Soares David, inscrito no CPF 069.372.265-41, RG 20.855.545-55, 
com importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 
Prazo: 31/12/2019. 

 

Mortugaba – BA. 05/07/2019.  

 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro 

 

EXTRATO DE CONTRATO N° 130/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 

Objeto: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. 
 
Contratada: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO – ME, inscrita no CNPJ nº 01.785.554/0001-04, com sede na Rua São João, 
29, Centro, Caetité-Ba, neste ato representado pelo senhor Cid Gonçalves de Figueiredo, portador do CPF de Nº 001.481.968-
61 e RG de nº 20.344.467-12, com a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
 
Prazo: 31/12/2019. 

 

Mortugaba – BA. 05/07/2019.  

 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

 

EXTRATO DE CONTRATO N° 156/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 

Objeto: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. 
 
Contratada: NIVEA LIMA COSTA, com sede na Praça Padre Durval Soares, nº 22, Centro, Mortugaba - BA, CNPJ Nº 
07.411.856/0001-07, representada pela senhora Veranice Rodrigues Brito Matos, portadora do RG nº 02693656-99 e CPF nº 
267.904.755-91, com a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 
Prazo: 31/12/2019. 

 

Mortugaba – BA. 05/07/2019.  

 
 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46

 
 

EXTRATO DE CONTRATO N° 157/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 

Objeto: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. 
 
Contratada: ELKE BETANIA SILVA CARVALHO (BISCOITO CAFÉ E CIA), com sede na Praça Padre Durval Soares, s/nº, 
Centro, Mortugaba-Ba, CNPJ Nº 08.722.270/0001-18, representada pelo Sr. Tarcísio Newman Ferreira Mendes, portador do 
RG nº 291065163 e CPF 181.731.318-56, com a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 
Prazo: 31/12/2019. 

 

Mortugaba – BA. 05/07/2019.  

 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 163/2019  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO OU JANTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS 
EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA NO QUE TANGE A 
SEMINÁRIOS, APOIO TÉCNICO, ENCONTROS SETORIAIS E PALESTRANTES DENTRE OUTROS. 
 
Contratada: EVERTON LAYAN SOUZA CRUZ (POSTO HOTEL E RESTAURANTE MINAS BAHIA), com 
sede na Rua São José, nº 112, centro, Mortugaba - BA, CNPJ Nº 10.691.405/0001-77, neste ato representado 
pelo Senhor Eliseu Pinheiro da Cruz, portadora do RG nº 16751018-50 e CPF nº 471.915.546-49, com a 
importância global de R$ 30.000,00. (trinta mil reais). 
 
PRAZO: 31/12/2019. 
 
Mortugaba – BA. 29/07/2019.  

 

 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 164/2019  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITEM REMANESCENTE DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 016/2018, AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ATENDER DEMANDA DA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORTUGABA-BA. 
 
Contratada: DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM EQ. LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ de nº 16.656.144/0001-30, com sede à Av. Filipinas, nº 04, Bairro Felícia (JD Guanabara) Vitória da 
Conquista/BA, neste ato representado pelo Senhor Doane Varges Ferreira Souza, portador do CPF de n° 
023.135.955-10 e cédula de identidade de nº 09530839-34, com a importância global de R$ 5.200,00. (cinco 
mil e duzentos reais). 
 
PRAZO: 31/12/2019 
 
Mortugaba – BA. 29/07/2019.  

 

 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 165/2019  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITEM REMANESCENTE DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 011/2019, AQUISIÇÃO DE MICROPROCESSADOR PARA ATENDER PACIENTES 
NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS COMO CONSTA DESCRIÇÃO 
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. 
 
Contratada: DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM EQ. LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ de nº 16.656.144/0001-30, com sede à Av. Filipinas, nº 04, Bairro Felícia (JD Guanabara) Vitória da 
Conquista/BA, neste ato representado pelo Senhor Doane Varges Ferreira Souza, portador do CPF de n° 
023.135.955-10 e cédula de identidade de nº 09530839-34, com a importância global de R$ 103.000,00 (cento 
e três mil reais). 
 
PRAZO: 31/12/2019 
 
Mortugaba – BA. 29/07/2019.  

 

 

ANDERSON DIAS DA ROCHA 

Pregoeiro. 
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