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TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022 
EDITAL N° 65/2022 

PROCESSO N° 116/2022 
 
1 - PREÂMBULO 
 
O Município de Pradópolis, inscrito no CNPJ 48.664.296/0001-71, através do Prefeito 
Municipal, e atendendo solicitação do Diretoria Municipal de Educação, torna público que às 
10:30 hrs do dia 12 de Agosto de 2022, na sede da Prefeitura Municipal situada na Rua 
Tiradentes 956, centro, fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
TÉCNICA E PREÇO, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
PRADÓPOLIS-SP, observará as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, da Lei 
Complementar n° 123/06 e suas alterações e demais legislações pertinentes e conforme as 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
1.1 - Os envelopes n° "01 HABILITAÇÃO" e n° "02 PROPOSTA DE PREÇOS" deverão ser 
entregues no setor de Protocolo, na sede deste Município, Rua Tiradentes 956, centro, até 
as 10:00, do dia 12 de Agosto de 2022. 
 
1.2 - O início da sessão de julgamento da abertura do envelope n° 01 "DOCUMENTAÇÃO" 
ocorrerá às 10:30 hrs do mesmo dia e endereço constante no item 1.1 e os envelopes n° 02 
"PROPOSTA DE TÉCNICA" e n° 03 "PROPOSTA DE PREÇOS" desde que ocorra desistência 
expressa de interposição de recursos pelos proponentes, nas fases anteriores, conforme o 
previsto no inciso III do art. 43, da Lei Federal 8.666/93, no mesmo local acima mencionado. 
 
1.3 - Caso não haja desistência de que trata o parágrafo anterior, cabe recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da publicação do resultado do respectivo julgamento que será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 
em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados 
e lavrada em ata. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Será marcado novo dia e horário para abertura do 
envelope n° 02 "PROPOSTAS DE TÉCNICA" e nº 03 “PROPOSTA DE PREÇOS”, que será publicado 
em imprensa oficial. 
 
1.4 - Poderão participar da presente Tomada de Preços empresas cadastradas no Município 
de Pradópolis, ou as que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior ao do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
 
2 – OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS POR MEIO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO E 
ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO JUNTO AO 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS-SP conforme 
descrito abaixo:  
 
Para revisão e adequação do Plano de carreira dos Profissionais do Magistério junto ao 
Departamento Municipal de Educação do Município de Pradópolis-SP, a empresa contratada 
deverá realiza-lo conforme a seguir descrito:  
 
- Análise técnica de toda legislação municipal vigente da área da educação, em especial o Plano 
de Carreira do Magistério, com indicação ou recomendação de atualização, adequação a normas 
superiores e necessidade de inovação; 
 
- Consultoria para elaboração de minutas de atos normativos a serem expedidos pelo 
Departamento Municipal de Educação para o início dos serviços de revisão e adequação do 
atual Plano de Carreira do Magistério, observando-se fielmente as disposições das legislações 
federal, estadual e municipal pertinentes, inclusive participando da formação de uma “Comissão 
de Representantes dos profissionais do Magistério” para posterior apresentação dos trabalhos; 
 
- Realizar reuniões técnicas presenciais com o Departamento Municipal de Educação para 
elaboração do plano de trabalho; 
 
- Elaborar e submeter à aprovação o Plano de Trabalho da revisão do Plano de Carreira 
atendendo as especificações deste termo;  
 
- Apresentar à “Comissão de Representantes dos profissionais do Magistério” os materiais de 
estudo, colaborando e orientando as discussões e as resoluções de atualização do plano de 
carreira; 
 
- Elaborar, implementar e fazer a gestão de ferramentas de consulta junto aos profissionais do 
magistério e apresentar os resultados junto à “Comissão de Representantes dos profissionais do 
Magistério”; 
 
- Participar de debates/reuniões em outros âmbitos para apresentar as propostas de alteração 
sugeridas pela comissão, entre elas contabilidade/executivo e legislativo; 
 
- Apresentar a revisão final do plano elaborado e assinado por especialista em Direito 
Educacional; 
 
- Elaborar a minuta de Projeto de Lei para encaminhamento à Câmara Municipal no prazo de 
até 180 dias; 
 
- Cumprir o calendário de encontros presenciais, conforme for organizado pelo Departamento 
Municipal de Educação;  
 
- Designar um profissional responsável para interlocução com o Departamento Municipal de 
Educação; 
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3 - DOS ANEXOS AO EDITAL 
 
3.1 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 
b) Anexo II - Minuta de Contrato; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração que não emprega menores, dentre outros; 
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Inidoneidade; 
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Microempresa - ME e de Pequeno Porte - EPP; 
g) Anexo VII - Modelo de Credenciamento; 
h) Anexo VIII - Termo de Referência. 
 
4 - FONTES DE RECURSO 
 
4.1 - Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento Municipal 
vigente nas seguintes dotações: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
020401 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS 
12 Educação 
12 361 Ensino Fundamental 
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 
12 361 0006 2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 
12 361 0006 2014 0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
066 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
0.01.00 200.001 EDUCACAO 25% 

 
5 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1 - O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, 
conforme art. 57 § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito. 
 
6 - DAS DÚVIDAS SOBRE O EDITAL 
 
6.1 - Todo e qualquer esclarecimento a respeito de dúvidas surgidas durante a elaboração 
das propostas pelas Empresas deverá ser solicitado, pelo telefone: 16 39811016, das 08hs às   
11:30hs e   das 13hs às 16:30hs ou por e-mail diretoria até 3 (três) dias antes da entrega das 
propostas. 
 
6.2 - A Comissão, havendo necessidade, responderá, por escrito, através de quaisquer dos 
meios de comunicação já identificados, os esclarecimentos solicitados. 
 
6.3 - Às consultas e as respostas serão transmitidas à consulente e às demais licitantes. 
 
7 - DA ALTERAÇÃO DO EDITAL E DA PRORROGAÇÃO 
 

mailto:cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br
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7.1 - Em qualquer ocasião, antecedendo a data fixada no item 1.1 deste Edital, o Município de 
Pradópolis poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas às solicitações de esclarecimentos, modificar o Edital, mediante a emissão de uma 
errata, que será publicada nos meios de comunicação utilizados para publicação deste Edital. 
 
7.2 - Visando a assegurar um prazo mínimo para que a Licitante possa levar em conta a errata 
na preparação da documentação, o Município poderá alterar a data fixada no item 1.1 deste 
Edital, prorrogando o prazo para a entrega da documentação da Licitação ou reabrindo 
integralmente o prazo inicialmente estabelecido para a entrega da documentação, quando, 
inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação das propostas, mediante a divulgação de 
nova data, por aviso publicado nos termos referidos no item anterior. 
 
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
8.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida no item 1.1, devendo o 
Município julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis, conforme prevê art. 41, § 
1º; 
 
8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o Licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a data estabelecida no item 1.1, para a comunicação de 
eventuais falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso, conforme dispõe o art. 41, § 2º. 
 
8.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo Licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente art. 41, § 3º. 
 
8.4 - A impugnação deverá ser via protocolo da prefeitura municipal de Pradópolis. 
 
9 - DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
9.1 - A Tomada de Preços será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
 
a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das Licitantes e 
sua apreciação; 
 
b) Devolução dos envelopes fechados às Licitantes inabilitadas, contendo as propostas de 
técnicas e propostas de preços, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação; 
 
c) Os envelopes contendo as propostas técnicas e propostas de preços ficarão à disposição 
das empresas inabilitadas pelo período de até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da 
fase de habilitação, após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação, sem quaisquer 
formalidades. 
 
d) Abertura dos envelopes contendo as propostas de técnicas e proposta de preços das 
Licitantes habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha 
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havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
 
e) Verificação da conformidade de cada proposta de técnica e proposta de preços com os 
requisitos do Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 
 

f) Julgamento e classificação das propostas técnicas e proposta de preços de acordo com os 
critérios de avaliação estabelecidos neste Edital; 
 
g) Deliberação da autoridade competente do Município de Pradópolis quanto à adjudicação 
do objeto e homologação da Licitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de 
recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
9.2 - A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, propostas técnica e 
proposta de preços serão realizadas sempre em atos públicos previamente designados, dos 
quais se lavrarão atas circunstanciadas, assinadas pelos Licitantes presentes e pelos membros 
da Comissão. 
 
9.3 - É facultada à Comissão ou à autoridade competente do Município de Pradópolis, em 
qualquer fase da Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 
informações que deveriam constar originalmente das documentações, propostas técnicas ou 
propostas de preços. 
 
9.4 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as proposta técnicas e as propostas de 
preços, não cabe desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a fase anterior, salvo 
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
9.5 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas técnicas e propostas de 
preços, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
9.6 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas de preços desclassificadas, 
a Comissão poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas técnicas e proposta de preços, escoimadas dos vícios ou 
irregularidades apontadas. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
10.1 - Da Aquisição do Edital 
 
10.1.1 - É requisito para a participação na Licitação que a Empresa (pessoa jurídica) 
interessada conheça os termos deste Edital e seus Anexos, não se admitindo a participação de 
consórcio. 
 
10.1.2 - O presente Edital e seus Anexos estarão disponíveis a todos os interessados no sítio 
eletrônico, http://www.pradopolis.sp.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura Municipal de 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/licitacoes
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Pradópolis, situada na Rua Tiradentes 956, centro - Pradópolis, via solicitação formal no Setor 
de Licitação. 
 
10.2 - Esta licitação não é exclusiva para microempresa, empresas de pequeno porte e 
equiparados, devido ao fato que durante a pesquisa de mercado, não houveram fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno sediados local ou 
regionalmente, conforme disposto no art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
11 - O CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
 

11.1 - A Licitante deve examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, leis, 
especificações e outras referências citadas neste Edital e seus Anexos. 
 
11.2 - Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação 
da documentação de habilitação, assim como para a apresentação da proposta técnica e 
proposta de preços, serão consideradas de responsabilidade exclusiva da Licitante. 
 
11.3 - Os documentos de habilitação e as propostas técnicas e proposta de preços que não 
atenderem aos requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos implicarão na inabilitação ou 
desclassificação da Licitante. 
 
12 - DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1 - As licitantes não são obrigadas a constituir representantes na sessão, sendo, neste caso, 
necessário tão somente o envio dos envelopes de Habilitação e Propostas, nos respectivos 
prazos e horários, ao local estabelecido no preâmbulo deste edital; 
 
12.1.1 - A licitante que se fizer representar na sessão de abertura das Propostas deverá indicar 
um único representante que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a 
intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada; 
 
12.1.2 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante; 
 
12.1.3 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular com Firma Reconhecida, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame em nome do proponente, juntamente cópia autenticada em cartório ou 
por servidor desta Administração Pública Municipal do respectivo Estatuto ou Contrato Social 
da licitante; 
 
12.1.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar Cópia autenticada em cartório do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
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12.1.5 - O representante designado deverá apresentar documento oficial de identificação com 
foto (Carteira de Identidade, Carteira de Motorista ou equivalente) para confirmação dos dados 
do credenciamento. 
 
12.1.6 - Responde a licitante por todos os atos praticados pelo seu representante, inclusive 
naqueles tendentes a fraudar ou frustrar a licitação ou o contrato dela decorrente. 
 
12.1.7 - Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e 
NÃO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO ou de PROPOSTA COMERCIAL. 
 
12.1.8 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, 
mas obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma. 
 

12.2 - A documentação de habilitação e propostas serão entregues à Comissão através do 
Setor de Protocolo. 
 
12.3 - A documentação deve ser apresentada em 03 (três) envelopes distintos, opacos, lacrados 
e endereçados à Comissão. 
 
12.4 - Os envelopes devem conter, respectivamente: 
 
Envelope n° 1: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
Envelope n° 2: PROPOSTA TÉCNICA. 
Envelope n° 3: PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
12.4.1 - Os envelopes devem ter o seguinte texto: 
 
Envelope n° 01 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
RUA TIRADENTES 956, CENTRO 
ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE E ENDEREÇO 
TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022 
 
Envelope nº 02 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
RUA TIRADENTES 956, CENTRO 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTAS DE TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE E ENDEREÇO 
TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022 
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Envelope nº 03 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
RUA TIRADENTES 956, CENTRO 
ENVELOPE N° 03 - PROPOSTAS DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE E ENDEREÇO 
TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022 
 
12.5 - Sugerimos que os documentos sejam precedidos de um índice, com a indicação das 
matérias e das páginas correspondentes, devendo todas as folhas serem numeradas e 
rubricadas. 
 
12.6 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados em via original, ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação, mediante 
apresentação do original para confronto. 
 
12.7 - A documentação deve ser apresentada sem emendas ou rasuras e devem ser 
apresentados, unicamente, os documentos solicitados, evitando-se a inclusão de documentos 
supérfluos ou dispensáveis. 
 
12.8 - A não entrega da documentação na data, hora e local estabelecidos equivalerá à 
desistência da participação na licitação. 

 
13 - DA HABILITAÇÃO 
 
13.1 - A Habilitação dos licitantes será feita na forma da lei, observando a documentação 
descrita nos itens abaixo: Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação 
Econômico-Financeira e Qualificação Técnica. 
 
13.2 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Documento de Identificação com foto dos sócios da empresa; 
b) Registro Comercial, no caso de firma individual; 
c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso, de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores publicado em Diário Oficial da União, contendo 
atas de eleições dos administradores; 
d) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Anexo IV); 
e) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (Anexo 
V). 
 
13.3 - DA HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no CNPJ, emitido no exercício de 2022; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou 
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Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Municipais), da sede da licitante. 
f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho com a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em atendimento a Lei 12.440/2011. 
 
13.3.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
13.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial e, com data de emissão de no 

máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. Caso 

a licitante esteja sediada em Comarca onde não exista vara especializada para falências e 

concordatas, basta que apresente a Certidão Negativa do Cartório Distribuidor das Varas Cíveis. 

 
a.1) Caso a licitante apresente Certidão Positiva, poderá participar, desde que o juízo em que 

tramita o procedimento da recuperação judicial certifique que a empresa está apta econômica e 

financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração pública, 

levando em consideração o objeto a ser contratado. 

 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei, autenticados, certificados por contabilista registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade competente, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa; 

 
b.1) Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda não fechou o primeiro balanço 

anual, o balanço de abertura é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado 

pelo regime de tributação com base no lucro presumido, previsto no Art13 da Lei 8.541/92, não 

mantendo escrituração contábil, deverá anexar cópia da Declaração Simplificada de 

Rendimento e Informações apresentada à Receita Federal e do Livro de Registro de Inventário 

relativos ao último exercício social exigível, em substituição ao balanço patrimonial; 

 
b.2) No caso de microempresa e de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n 23/2006 regulamentada pelo Decreto nº 6.204/20007, deverá comprovar o 

enquadramento para concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado e 

também apresentar dados capazes de oferecer subsídio á avaliação dos índices exigidos na 
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alínea b. 

 
b.3) Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de balanço, na 

forma da Lei 6.404/76, cópias das publicações de: 
□ Balanço patrimonial 

□ Demonstração do resultado do exercício 

□ Demonstração das origens e aplicações de recursos 

□ Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido 

□ Notas explicativas do balanço 
 
b.4) Comprovação de boa situação financeira, conforme previsto no art. 31, parágrafo 5º, 

sendo habilitados somente os licitantes que apresentarem os seguintes índices: Índice de 

Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência (SG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), maiores ou 

iguais a 1,00 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG =                               ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG =                                                       ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

LC =                                                          ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

  

b.5) O Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência (SG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC) 

inferior a 1,00 (hum) desqualifica a Empresa ou Firma. 

 
13.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 
 
a) Certidão de Registro ou Inscrição da empresa na entidade profissional competente CRC - 

Conselho Regional de Contabilidade ou CRA - Conselho Regional de Administração; 
b) Prova que a empresa possui em seu quadro, os seguintes profissionais: 

b.1) 01 (um) profissional com graduação e/ou especialização, na área de Gestão Financeira 

e/ou Gestão Pública, para atuar como responsável pela coordenação da Consultoria e 

Assessoria, referente ao objeto deste Edital, através de Diploma e/ou Certificado; 

b.2) 01 (um) profissional com graduação em Ciências Contábeis, devidamente registrado no 

CRC - Conselho Regional de Contabilidade, devendo ser apresentado a Certidão de Registro e 

Regularidade no CRC; 

b.3) 01 (um) profissional com graduação em Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito, 

devidamente registrado na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, devendo ser apresentado 
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Certidão de Registro e Regularidade na OAB; 

b.4) 01 (um) profissional com graduação em Administração, devendo ser apresentado a 

Certidão de Registro e Regularidade no CRA; 

b.5) A comprovação de vínculo profissional dos profissionais listados nas alíneas b.1 a b.4, com 

a empresa participante da licitação poderá ser feita mediante contrato social, se tratando se 

sócio ou registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo 

possível ainda à contratação de profissional autônomo. 

 

13.6 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL: 
 
a) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 
dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos em cumprimento à Lei Federal 9.854, de 27/10/99 (Anexo III). 
 
13.7 - DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU EQUIPARADA 
 
13.7.1 - Em se tratando de Microempresa - ME e empresa de Pequeno Porte - EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão emitida pelo Profissional da 
Contabilidade, devidamente registrado, responsável pela sua escrituração ou mediante certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial e deverá o representante legal da empresa assinar o 
termo que fará uso dos efeitos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações (Anexo V). 
 
13.7.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se 
exige comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para 
formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 
 

a) A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 
 
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, conforme art. 43, § 1º da Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações, contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. Este prazo, a critério da Administração Pública, poderá ser 
prorrogado por igual período. 
 
13.7.3 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
13.7.4 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração convocar 
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as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
 
13.8 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC/JM 
 
a) Os licitantes cadastrados DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida; 
 
b) Em todo o caso, fica o licitante cadastrado obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a 
eventual ocorrência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação (Anexo IV); 
 
c) Somente será aceito pela unidade administrativa o CRC emitido por este Município, 
conforme faculta o § 2º do art. 34 da Lei 8.666/93. 
 
13.8.1 - O licitante não sendo possuidor do Certificado de Registro Cadastral, deverá apresentar 
no setor de protocolo, em horário de funcionamento da Prefeitura, até o 3º dia anterior a data 
aprazada para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, a documentação 
necessária para cadastro. 
 
14 - DA PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE Nº 02 
 
14.1 - Deverá ser apresentado no Envelope nº 002, atestados de capacidade técnica da licitante 
e profissionais, conforme quesitos de julgamentos a seguir: 
 
QUESITO 1 - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL: atestados de capacidade técnica em nome da 
licitante, que comprove ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, empresa privada, serviços de 
características técnicas compatíveis ou similares às do objeto da presente licitação, cujas 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são a consultoria e/ou assessoria 
para diagnóstico de impacto estrutural e orçamentário de plano de carreira ou consultoria em 
reestruturação de plano de carreira. 
 
QUESITO 2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: atestados de capacidade técnica em 
nome dos profissionais elencados na equipe técnica, que comprove ter executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda, empresa privada, serviços de características técnicas compatíveis ou similares às do 
objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo 
são a consultoria e/ou assessoria para diagnóstico de impacto estrutural e orçamentário de 
plano de carreira ou consultoria em reestruturação de plano de carreira, acompanhada de 
projeção de impacto financeiro. 
 
14.2 - Para pontuação no QUESITO 1 serão considerados o número de atestados apresentados 
em nome da licitante, sendo: 
 

NÚMERO DE 
ATESTADOS 

PONTU
AÇÃO 

de 01 a 03 atestados 04 
pontos 



                                                                                                                     
 

 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 116/2022 

FOLHA:_____________  

ASS:________________ 

13 

de 04 a 08 atestados 08 
pontos 

de 09 a 13 atestados 12 
pontos 

mais de 13 atestados 20 
pontos 

 
14.3 - Para pontuação no QUESITO 12 serão considerados o número de atestados apresentados 
em nome dos membros da equipe técnica, sendo: 
 

NÚMERO DE 
ATESTADOS 

PONTU
AÇÃO 

de 01 a 02 atestados 05 
pontos 

de 03 a 05 atestados 10 
pontos 

mais de 05 atestados 20 
pontos 

 
14.4 - Para comprovação da pontuação nos quesitos 01 e 02, a proponente deverá apresentar a 
cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica como referência para a pontuação, 
emitido em papel timbrado da empresa ou órgão contratante, com a identificação clara do 
signatário e indicação do cargo que ocupa. 
 
14.5 - Serão desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem pontuação 0 (zero) em 
qualquer um dos quesitos obrigatórios. 
 
14.6 - A pontuação máxima considerada será de 40 (quarenta) pontos, correspondendo à 
pontuação máxima de 20 (vinte) pontos para o quesito 01 e 20 (vinte) pontos para o quesito 02. 
 
15 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 03 
 
15.1 - A proposta será impressa em papel timbrado da empresa, digitada em 01 (uma) via, 
redigida em idioma nacional brasileiro com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal 
da proponente, devendo constar: 
 
a) Descrição da Prestação de Serviço com respectivo valor total, expresso em moeda 
corrente nacional brasileira, em algarismo com no máximo duas casas decimais, devendo estar 
inclusos nos mesmos todos os tributos incidentes ou que venham incidir, bem como todas as 
despesas com remuneração, passagens rodoviárias ou aéreas, deslocamentos, hospedagem, 
alimentação, materiais de consumo para prestação dos serviços de todos os profissionais 
envolvidos na execução do contrato. 
 
b) Prazo de validade mínimo da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da apresentação dos 
envelopes; 
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c) Prazo da Prestação de Serviço: até 180 (cento e oitenta) dias a partir do recebimento da 
Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado caso haja interesse da Administração. 
 
d) Vigência do Contrato: O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, conforme art. 57 
§ 1º da Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito. 
 
e) Condições de Pagamento: o pagamento estará condicionado ao cumprimento do 
estabelecido no Termo de Referência, e será pago em até 30 (trinta) dias após a prestação dos 
serviços constantes no Termo de Referência, com a apresentação da nota fiscal eletrônica, 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, que serão devidamente atestados pelo fiscal 
de contrato, nos termo do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
f) Indicação do nome, número de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF), cédula de 
identidade e endereço do sócio-administrador ou do procurador que irá assinar o contrato. 
 
15.2 - Somente serão aceitas as propostas cujo valor ofertado não seja superior ao valor 
estimado pela Administração. 
 
15.3 - A apresentação da proposta é evidência de concordância com todos os termos do 
presente Edital, especialmente quanto aos prazos, descritivos e condições contratuais. 
 
15.4 - Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem 
previsão neste Edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. 
 
16 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
16.1 - A validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de abertura das propostas, e esse prazo poderá ser prorrogado, desde que por mútuo 
acordo entre a Licitante e o Município de Pradópolis. 
 
16.2 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 16.1 serão consideradas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 
 
17 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
17.1 - As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com a documentação apresentada pelos 
licitantes, da seguinte forma: 

 
17.1.1 - Para obtenção da Pontuação Técnica (PT) será seguida a seguinte fórmula: 
 

PT = PQ1 + PQ2, sendo: 
 
PQ1 - Pontuação Quesito 1  
PQ2 - Pontuação Quesito 2 
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17.1.2 - Serão desclassificadas as propostas que tenha recebido nota 0 (zero) em qualquer 
um dos quesitos obrigatórios. 
 
17.1.3 - Para obtenção do Índice Técnico (IT) será dividido a pontuação técnica da 
proposta em análise (PT) pela maior pontuação técnica alcançada (PTmáx.) e multiplicado por 
10, conforme a seguir: 
 
IT = (PT / PTmáx.) x 10, sendo: 
 
PT - Pontuação Técnica da Proposta em Análise 
PTmáx - Maior Pontuação Técnica Obtida Pelos Licitantes 
 
17.1.4 - Na apuração das Notas e Índices serão consideradas 2 (duas) casas 
decimais, desprezando-se as frações restantes. 
 
18 - JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
18.1 - A proposta de preços será verificada quanto a eventuais erros ou discrepância entre 
valores grafados em algarismos e por extenso. 
 
18.2 - Constatada discrepância entre os valores grafados em algarismo e o valor por extenso 
pertinente às ofertas previstas neste Edital, prevalecerá o valor por extenso. 
 
18.3 - Serão corrigidos automaticamente, pela Comissão, quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação. 
 
18.4 - A Comissão desclassificará as propostas que não atenderem às exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 
18.5 - As propostas de preços serão avaliadas de acordo com os preços ofertados pelos 
licitantes, onde será calculado o índice de Preços (IP), da seguinte forma: 
 
18.5.1 - A proposta com Menor Valor Total será atribuído o índice máximo de 10 (dez), e 
às demais serão atribuídos índices obtidos dividindo-se o menor preço dentre todas as 
propostas, pelo preço da proposta em questão, e a seguir multiplicado por 10. Para tanto, 
deverá ser utilizada a seguinte fórmula, calculada com precisão de 02 (duas) casas decimais, 
desprezando-se a fração restante: 
 
IP = (VTmin / VT) x 10, sendo: 
 
VT - Valor Total 
VTmin - Menor Valor Total 
 
19 - DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 
 

19.1 - A fase de julgamento das propostas técnica e de preços compreenderá a análise dos 
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documentos contidos no envelope nº 02 "Proposta Técnica" e nº 03 "Proposta de Preços" 
das licitantes, cujas documentações foram consideradas habilitadas/ classificadas na fase 
anterior (conforme o caso). 
 
19.2 - O julgamento das propostas de preços será realizado pela Comissão Permanente de 
Licitação, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, e será feito pelo critério de 
"TÉCNICA E PREÇO", de acordo com a Nota de Julgamento (NJ), calculada conforme subitem a 
seguir. 
 
19.3 - A Nota de Julgamento (NJ) de cada proposta será calculada da seguinte forma: 
 
a) multiplicação do Índice Técnico (IT) de cada proposta pelo fator de ponderação, de valor 
igual a 6 (seis); 
 
b) multiplicação do Índice de Preços (IP) de cada proposta pelo fator de ponderação, de valor 
igual a 4 (quatro); 
 
c) obtenção da Nota de Julgamento (NJ) de cada proposta pelo somatório dos valores obtidos 
nas letras "a" e "b": 
 
NJ = ( 6 x IT ) + ( 4 x IP ) 
 
19.4 - A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas de 
Julgamento, sendo declarada vencedora a Licitante que atingir a maior Nota de julgamento. 
 
19.5 - Em caso de empate será realizado sorteio para se definir qual delas será a vencedora do 
certame. 
 
20 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
20.1 - O resultado final das licitantes classificadas após as fases de habilitação, proposta técnica 
e proposta de preços será apresentado por meio de relação descritiva, contendo razão social da 
empresa. 
 
20.2 - Concluído, pela Comissão, o julgamento com a classificação dos participantes, os autos 
serão encaminhados à autoridade competente para a adjudicação e Homologação. 
 
20.3 - Ato contínuo, o Prefeito Municipal de Pradópolis poderá: 
 
a) Homologá-lo; 
 
b) Determinar que o processo baixe em diligência para retificação, se verificar irregularidade 
sanável no julgamento; 
 
c) Anular o procedimento administrativo licitatório, se deparar com ilegalidade insanável. 
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20.3.1 - Homologado o resultado da Licitação serão produzidos os seguintes efeitos jurídicos: 
 
a) A aquisição do direito pela Licitante vencedora de celebrar o Contrato; 
 

b) A vinculação da Licitante vencedora ao cumprimento das condições estabelecidas em suas 
propostas comerciais, bem como no Edital e seus Anexos. 
 
21 - DOS RECURSOS 
 
21.1 - Da decisão da Comissão que julgar a habilitação, as propostas técnicas e propostas de 
preços, cabe recurso, a serem interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da 
publicação do resultado do respectivo julgamento e citado os licitantes. 
 
21.2 - Interposto o recurso, será este comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-
lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
21.3 - O recurso será dirigido ao Município de Pradópolis, por intermédio da Comissão. Esta 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-lo, devidamente informado ao Prefeito Municipal de Pradópolis, cuja decisão deverá 
ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data em que o recurso lhe tenha sido 
encaminhado. 
 
21.4 - O prazo para interposição do recurso a que alude o item anterior é de 5 (cinco) dias úteis 
contado da data da intimação do ato. 
 
21.5 - O Município de Pradópolis somente revogará esta Licitação por razões de interesse 
público decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta ou declarará sua nulidade quando verificar ilegalidade de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado pelo 
departamento jurídico do Município. 
 
22 - DA CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
 
22.1 - O Município de Pradópolis convocará a Adjudicatária para celebrar o Contrato, no prazo 
de 05 (cinco) dias, o qual, se não atendido, acarretará a Adjudicatária a perda do direito à 
contratação, além da aplicação das penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, 
observadas, no entanto, as disposições do item a seguir. 
 
22.2 - O prazo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado, conforme prevê art. 57, § 1º 
da Lei 8.666/93, quando solicitado pela Adjudicatária, desde que durante o seu transcurso 
ocorra motivo devidamente justificado. 
 
23 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
23.1 - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido no Termo de 
Referência, e será pago em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços constantes no 
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Termo de Referência, com a apresentação da nota fiscal eletrônica, comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, que serão devidamente atestados pelo fiscal de contrato, nos 
termo do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
23.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no 
Banco por ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
23.3 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome da Prefeitura Municipal de Pradópolis. 
 
23.4 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao 
fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada. 
 
23.5 - A Prefeitura Municipal de Pradópolis poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento 
contratual. 
 
24 - FORMA DE REAJUSTE 
 
24.1 - Os preços CONTRATADOS e constantes da proposta de preços serão fixos e 
irreajustáveis. 
 
25 - DAS MULTAS PENALIDADES E RESCISÃO 
 
25.1 - Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da proposta, sem a celebração do 
instrumento contratual correspondentes, por parte do Município de Pradópolis, fica o Licitante 
liberado dos compromissos assumidos. 
 
25.2 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações desta Licitação sujeitará a 
Contratada à multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e no Contrato. 
 
25.3 - A multa de que trata o subitem anterior não impede que a Contratante rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no edital. 
 
25.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá garantida ampla 
defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
 
25.4.1 - Advertência; 
 
25.4.2 - Multa nos seguintes percentuais: 
 
a) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringir de qualquer dispositivo 
contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei n° 9.298/1996. 
 
b) 2% (dois por cento), ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a contratada, sem 
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justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos serviços estabelecidos na sua proposta. 
 
25.4.3 - Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município de Pradópolis pelo prazo de 2 (dois) anos; 
 
25.4.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de 
Pradópolis, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante o Contratante. 
 
25.4.5 - Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será 
notificada com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
25.5 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
25.5.1 - As responsabilidades das partes contratantes constam da minuta de Contrato que 
integra o Anexo II, deste Edital. 
 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1 - A simples participação na presente licitação evidencia a aceitação das condições deste 
Edital, bem como ter o proponente examinado cuidadosamente seu objeto e se inteirado dos 
diversos aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. 
 
26.2 - Fica entendido que o presente Edital e seus Anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer informação contida em um documento e omitida no outro será considerada. 
 
26.3 - A realização da presente licitação não obriga o Município de Pradópolis a adjudicar o seu 
objeto, podendo ser anulada ou revogada a qualquer tempo, sem que caiba aos participantes 
direito de pleitear qualquer indenização. 
 
26.4 - O Município de Pradópolis poderá, antes da elaboração do Contrato, desqualificar 
propostas, sem que isto gere direitos indenizatórios ou reembolso, caso tome conhecimento de 
fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou de produção do participante. 
 
26.5 - Para dirimir litígios judiciais oriundos desta licitação, fica eleito o Foro da Comarca de 
Pradópolis, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Pradópolis - SP, 25 de Julho de 2022. 
 
 
 
 

Silvio Martins 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 
Processo n°: 116/2022 
Tomada de Preços nº 15/2022 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE PROFISSIONAIS 
ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS-SP, em atendimento ao Edital de Tomada de Preços nº 
15/2022 e seus Anexos, como segue: 
 
- Análise técnica de toda legislação municipal vigente da área da educação, em especial o Plano 
de Carreira do Magistério, com indicação ou recomendação de atualização, adequação a normas 
superiores e necessidade de inovação; 
 
- Consultoria para elaboração de minutas de atos normativos a serem expedidos pelo 
Departamento Municipal de Educação para o início dos serviços de revisão e adequação do 
atual Plano de Carreira do Magistério, observando-se fielmente as disposições das legislações 
federal, estadual e municipal pertinentes, inclusive participando da formação de uma “Comissão 
de Representantes dos profissionais do Magistério” para posterior apresentação dos trabalhos; 
 
- Realizar reuniões técnicas presenciais com o Departamento Municipal de Educação para 
elaboração do plano de trabalho; 
 
- Elaborar e submeter à aprovação o Plano de Trabalho da revisão do Plano de Carreira 
atendendo as especificações deste termo;  
 
- Apresentar à “Comissão de Representantes dos profissionais do Magistério” os materiais de 
estudo, colaborando e orientando as discussões e as resoluções de atualização do plano de 
carreira; 
 
- Elaborar, implementar e fazer a gestão de ferramentas de consulta junto aos profissionais do 
magistério e apresentar os resultados junto à “Comissão de Representantes dos profissionais do 
Magistério”; 
 
- Participar de debates/reuniões em outros âmbitos para apresentar as propostas de alteração 
sugeridas pela comissão, entre elas contabilidade/executivo e legislativo; 
 
- Apresentar a revisão final do plano elaborado e assinado por especialista em Direito 
Educacional; 
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- Elaborar a minuta de Projeto de Lei para encaminhamento à Câmara Municipal no prazo de 
até 180 dias; 
 
- Cumprir o calendário de encontros presenciais, conforme for organizado pelo Departamento 
Municipal de Educação;  
 
- Designar um profissional responsável para interlocução com o Departamento Municipal de 
Educação; 
 

Valor Total Pelos Serviços: R$ _________________(_____________________ ) 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições 
estabelecidas neste ato convocatório. 
Indicamos    o    Sr.   ,   inscrito   no   Cadastro    de    Pessoas    Física    sob  nº 
 e portador da Cédula de Identidade nº  , residente e domiciliado à  
  , para assinatura de contrato. 
 
Contatos: (colocar telefones, fax, e-mail e endereço da empresa) 
 

  , de  de 2022 
 
 
 

Representante Legal/Carimbo 
Razão Social Empresa CNPJ 
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ANEXO II 
MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO N°  /  
 
 

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS   N°   /   ,   FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-ES QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
PRADÓPOLIS, E DE OUTRO LADO A EMPRESA _____  , PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA 
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS-SP. 
 
O Município de Pradópolis-SP, com sede à Rua Tiradentes 956 – Centro - Pradópolis-SP, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 48.664.296/0001-71, representado 
pelo Sr. SILVIO MARTINS, brasileiro, casado, neste ato CONTRATANTE e do outro lado a 
Empresa   , Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional  de  Pessoas  
Jurídicas  sob o nº  ,  estabelecida à       -     CEP:   , neste ato denominada 
simplesmente  CONTRATADA,  representada  pelo Sr (a).    , portador  da  
Carteira  de  Identidade sob nº    , inscrito no Cadastro de Pessoas   Físicas  sob  
nº   ; conforme solicitado no Processo Administrativo nº 116/2022, resolvem assinar 
o presente Contrato, de acordo com a Lei nº 8.666/93, que regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE PROFISSIONAIS 
ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS-SP, em atendimento ao Edital da Tomada de Preços nº 15/2022 e 
seus Anexos, como segue: 
 
1.1.1 - Os trabalhos deverão ser realizados a partir de orientações e com a fiscalização da 
administração municipal, contemplando as análises, discussões de alterações se necessário, 
simulações de impacto financeiro e de evolução individual de cada profissional na carreira atual 
e nas alternativas apresentadas, preparação de anteprojeto de lei de uma nova carreira do 
magistério com seus anexos, apresentação de relatórios e estimativa de cálculo orçamentário-
financeiro, e participação em reuniões, palestras e audiências públicas se necessário. 
 
1.1.2 - Atividades a serem desenvolvidas: 
 
- Análise técnica de toda legislação municipal vigente da área da educação, em especial o Plano 
de Carreira do Magistério, com indicação ou recomendação de atualização, adequação a normas 
superiores e necessidade de inovação; 
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- Consultoria para elaboração de minutas de atos normativos a serem expedidos pelo 
Departamento Municipal de Educação para o início dos serviços de revisão e adequação do 
atual Plano de Carreira do Magistério, observando-se fielmente as disposições das legislações 
federal, estadual e municipal pertinentes, inclusive participando da formação de uma “Comissão 
de Representantes dos profissionais do Magistério” para posterior apresentação dos trabalhos; 
 
- Realizar reuniões técnicas presenciais com o Departamento Municipal de Educação para 
elaboração do plano de trabalho; 
 
- Elaborar e submeter à aprovação o Plano de Trabalho da revisão do Plano de Carreira 
atendendo as especificações deste termo;  
 
- Apresentar à “Comissão de Representantes dos profissionais do Magistério” os materiais de 
estudo, colaborando e orientando as discussões e as resoluções de atualização do plano de 
carreira; 
 
- Elaborar, implementar e fazer a gestão de ferramentas de consulta junto aos profissionais do 
magistério e apresentar os resultados junto à “Comissão de Representantes dos profissionais do 
Magistério”; 
 
- Participar de debates/reuniões em outros âmbitos para apresentar as propostas de alteração 
sugeridas pela comissão, entre elas contabilidade/executivo e legislativo; 
 
- Apresentar a revisão final do plano elaborado e assinado por especialista em Direito 
Educacional; 
 
- Elaborar a minuta de Projeto de Lei para encaminhamento à Câmara Municipal no prazo de 
até 180 dias; 
 
- Cumprir o calendário de encontros presenciais, conforme for organizado pelo Departamento 
Municipal de Educação;  
 
- Designar um profissional responsável para interlocução com o Departamento Municipal de 
Educação; 
 
- O Município de Pradópolis se reserva no direito de não aceitar profissionais não habilitados 
para a execução dos serviços que não estejam de acordo com as exigências do Termo de 
Referência contido do Edital da Tomada de Preços nº 15/2022 e demais condições neste 
instrumento estabelecidas, e ainda, solicitar a substituição dos mesmos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 - A Contratante se obriga a pagar a Contratada à importância de R$                              
(  ), conforme consta da Proposta de preços da vencedora do certame. 
2.2 - Os pagamentos estarão condicionado ao cumprimento do estabelecido no Termo de 

Referência. O valor deverá ser pago em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviços 
constante no Termo de Referência, com apresentação da nota fiscal eletrônica e atestada pelo 
fiscal do contrato, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
 
3.1 - Para cobertura da presente despesa será utilizado recurso do Orçamento Municipal 
vigente nas seguintes dotações: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
020401 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS 
12 Educação 
12 361 Ensino Fundamental 
12 361 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 
12 361 0006 2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 
12 361 0006 2014 0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
066 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
0.01.00 200.001 EDUCACAO 25% 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL 
 

4.1 - O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados do dia útil 
posterior a sua publicação, podendo ser prorrogado conforme art. 57, da Lei Federal nº 
8.666/93, caso haja interesse da Administração; 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

5.1 - A fiscalização do contrato se dará nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, pelos servidores 
 ,  titular  e  , suplente, designados pela Diretoria Municipal de 
Educação. 
 
Parágrafo Único - a fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
6.2 - Organização dos trabalhos e responsabilidades 
 
6.2.1 - Caberá a equipe da contratada a elaboração dos conteúdos programáticos dos trabalhos 
que serão desenvolvidos sob a coordenação conjunta do Diretor Municipal de Educação, e terão 
a participação de uma Comissão da Secretaria de Educação, conforme Portaria a ser editada 
pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 
6.2.2 - As deliberações sempre serão formalizadas através de reuniões de trabalho entre a 
Comissão da Diretoria de Educação e os representantes da Contratada, mediante documento a 
ser entregue ao Diretor Municipal e Educação e ao Prefeito Municipal para conhecimento e 
deliberação final. 
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6.2.3 - As atribuições da coordenação dos trabalhos e da equipe técnica da contratada serão as 
seguintes: 
 
6.2.3.1 - Coordenação Geral dos Trabalhos deverá: 
□ disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos 
que vierem a ser solicitadas pela equipe da contratada; 
□ promover a interlocução com todos os setores envolvidos; 

□ informar permanentemente o Prefeito Municipal sobre o andamento dos trabalhos; 
□ preparar local e material necessário para a capacitação dos membros da comissão e 
interessados autorizados a participarem dos encontros. 
 
6.2.3.1 - A Equipe Técnica deverá: 
□ apresentar à coordenação todos os relatórios sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 
□ elaborar cronograma de trabalho e apresentar o anteprojeto de lei à Comissão Especial 
conforme objeto desse Termo de Referência; 
□ participar das reuniões quando a discussão do anteprojeto de lei aos gestores municipais; 
□ participar das reuniões de apresentações do anteprojeto de lei aos servidores do 
magistério. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

São obrigações da CONTRATANTE: 
 
7.1 - Efetuar o pagamento, de acordo comas condições e prazos estabelecidos neste Termo de 
Referência: 
 
7.2 - Promover, por meio de gestor do contrato, o acompanhamento e a fiscalização do 
contrato, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 
parte da Administração; 
 
7.3 - Notificar, por escrito à COTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução do contrato; 
 
7.4 - Proporcionar as facilidades, conforme termos especificados no contrato, para que a 
CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas, prazos e condições 
contratuais e legais; 
 
7.5 - Comissão a ser nomeada pelo Chefe do Executivo terá como atribuições a participação 
efetiva na preparação do anteprojeto de lei que trata o objeto desse contrato; 
 
7.6 - A Comissão Especial deverá contar com suporte técnico especializado para dar suporte 
em suas ações, no exercício de suas atribuições poderá requisitar auxilio da Assessoria Jurídica 
e da Controladoria e terá acesso irrestrito as repartições públicas podendo solicitar servidores 
para auxiliarem nas suas funções. 
 
7.7 - A Comissão deverá registrar em ata todos os assuntos discutidos durantes as reuniões, 
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bem como eleger seu presidente, secretário e membros, se entender necessário definir 
regulamento próprio para organizar a sua forma de atuação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
 

8.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato e/ou Termo equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, ficando sujeita, a critério da Administração e garantida à prévia defesa, as 
penalidades estabelecidas nos Incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de 
3% sobre valor do ajuste; 
 

8.2 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato fica sujeito o Contratado às 
penalidades previstas no Caput do Art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, na seguinte 
conformidade: 
 
8.2.1 - Atraso até 15 (quinze) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por 
dia de atraso; 
 
8.2.2 - Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da 
obrigação, por dia de atraso; 
 
8.3 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e multa de 10 % (dez por cento) sobre do Contrato; 
 
8.4 - As multas são autônomas, e aplicação de uma não exclui a outra. 
 
8.5 - Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será notificada 
com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

A rescisão contratual poderá ser: 
 
9.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
Incisos I a XII e XVII, do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
 
9.2 - Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração; 
 
9.3 - Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido. 
 
9.3.1 - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
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determinadas pela máxima autoridade do órgão CONTRATANTE, e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 
 
9.3.2 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
 
9.3.3 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
CONTRATADO nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
 

9.3.4 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo, em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito à 
CONTRATANTE. 
 
9.3.5 - A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e 
prazo acarreta as seguintes consequências: 
 
9.3.5.1 - Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da CONTRATANTE; 
 
9.3.5.2 - Ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade; 
 
9.3.5.3 - Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
10.1 - O presente poderá sofrer alterações na forma dos Art. 57, Parágrafo 1º e 65, da Lei nº 
8.666/93 e demais legislações pertinentes, no que couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
11.1 - As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Guariba, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais especial que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transição, as condições 
estabelecidas no instrumento convocatório e as Normas contidas na Lei 8.666/93, 
principalmente nos casos omissos. 
 
12.2 - Não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores consequentemente do 
desconhecimento das condições estabelecidas neste contrato. 
 
E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente, em três vias de igual teor e forma, 
para um só efeito legal. 
 

Pradópolis - SP, ...... de .................. de 2022. 
 
 
 

Contratante 
 
 
 

Contratado 
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ANEXO III - MODELO - DECLARAÇÃO 
(DENTRO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
 
 

Eu  ,  (NACIONALIDADE),  (ESTADO  CIVIL),  (PROFISSÃO), CPF:  ,  Residente na Rua  , n°: 
 , na cidade de   ,  Estado  de  ,  representante legal  da  empresa  
 , CNPJ:  , DECLARO, para os devidos fins de prova junto 
ao Processo Licitatório n° 116/2022 - Tomada de Preços n° 15/2022 da Prefeitura Municipal 
de Pradópolis e para fins do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, Inciso 
V do Art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro 
de 1999, que a referida empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz. 
Por ser verdade firmo a presente. 
 

  ,  de  de 2022. 
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) (assinatura) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
(DENTRO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
 
 

A empresa   , CNPJ n°  , 
   (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação na Tomada de Preços n° 15/2022 do Município de Pradópolis, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 

  ,  de  de 2022. 
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) (assinatura) 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
(DENTRO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO) 

 
 
 

A Empresa  , CNPJ n°  , 
   (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda que 
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 
idoneidade. 
 

  ,  de  de 2022. 
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) (assinatura) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
 

A Empresa...............................................,inscrita no CNPJ n° ..............................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
........................... e o CPF n° , DECLARA, para  os fins do disposto nos arts. 42 
a 45 da Lei Complementar   n° 123/06, ser microempresa/empresa de 
pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional 
acima mencionada. 
 
 

  ,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) (assinatura) 
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ANEXO VII - MODELO DE CREDENCIAMETO 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
A  (nome da proponente)  , CNPJ n°  , com sede à 
 
  ,  n°       , Bairro  , cidade  , neste ato representada pelo (s) (sócios ou 
diretores com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 
civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS, praticar os atos necessários com vistas à participação do 
outorgante no Processo Licitatório n° 116/2022, na Modalidade Tomada de Preços n° 15/2022, 
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, 
firme e valioso. 
 
 
  ,  de  de 2022. 
 
 
 
 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) (assinatura) 
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ANEXO VIII – TERMO DE REFERENCIA 
 
1 - FINALIDADE:  
 
1.1. A finalidade deste Termo de Referência é preconizar as condições, independentemente de 
outras exigências integrantes deste procedimento, para ensejar a contratação pretendida e 
abaixo descrita. 

 
2 - OBJETO:  
 
2.1. O objeto da presente é a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços técnicos 
especializados por meio de profissionais especializados para revisão e adequação do Plano de 
carreira dos Profissionais do Magistério junto ao Departamento Municipal de Educação do 
Município de Pradópolis-SP. 
 
3 - JUSTIFICATIVA:  
 
3.1. Sabe-se que a realização de referidos serviços é necessária porque a educação é um dos 
serviços públicos mais relevantes e prioritários e seu fornecimento é dever do Estado e direito 
dos cidadãos, devendo ser ofertado de forma contínua, com presteza, eficiência e 
economicidade. 
 
3.2. Referidos serviços devem ser prestados observando-se firmemente o princípio da 
legalidade, mola mestra de todo o funcionamento dos serviços públicos; 
 
3.3. Na prestação dos referidos serviços o Poder Público deve observar não apenas os 
princípios constitucionais e normas gerais, mas toda a legislação peculiar que regem a 
educação nacional, que se compõe de uma gama imensa de normas, tais como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, a Lei nº. 11.738/08, 
uma infinidade de decretos federais, regulamentações expedidas pelo MEC e Secretaria 
Estadual da Educação, portarias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Resoluções e Deliberações dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, etc; 
 
3.4. Que o domínio das referidas normas escapam ao conhecimento dos gestores da educação, 
que possuem formação pedagógica e não jurídica-administrativa; 
 
3.5. Que por tais razões os referidos gestores necessitam de consultoria administrativa 
especializada, que, aliás, não é de domínio de qualquer profissional da área do direito, mas 
apenas daqueles que possuem especialização na Área; 
 
3.6. Que inclusive, referida especialização se dá, normalmente, por meio de cursos de 
especialização, já que na graduação não são estudados temas de direitos afetos especificamente 
a área da educação; 
 
3.7. Que nas instituições públicas, nem sempre existe profissional capacitado para desenvolver 
um trabalho de consultoria específico em educação, o que colabora para abertura do campo 



                                                                                                                     
 

 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 116/2022 

FOLHA:_____________  

ASS:________________ 

35 

para atender a demanda do Departamento Municipal de Educação, no que diz respeito no caso 
específico à prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria na área 
educacional; 
 
3.8. Que diante da falta de pessoal capacitado para a realização dos serviços mencionados, faz-
se necessária a presente contratação, visando buscar consultoria especializada, mais econômica 
do que a contratação de servidor público, que, por certo, não terá a experiência necessária, 
razão pela qual deve-se licitar os serviços observando-se a necessária obtenção da proposta 
mais vantajosa para a Administração.  
 
4 – DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. Para revisão e adequação do Plano de carreira dos Profissionais do Magistério junto ao 
Departamento Municipal de Educação do Município de Pradópolis-SP, a empresa contratada 
deverá realiza-lo conforme a seguir descrito:  
 
4.2. Análise técnica de toda legislação municipal vigente da área da educação, em especial o 
Plano de Carreira do Magistério, com indicação ou recomendação de atualização, adequação a 
normas superiores e necessidade de inovação; 
 
4.3. Consultoria para elaboração de minutas de atos normativos a serem expedidos pelo 
Departamento Municipal de Educação para o início dos serviços de revisão e adequação do 
atual Plano de Carreira do Magistério, observando-se fielmente as disposições das legislações 
federal, estadual e municipal pertinentes, inclusive participando da formação de uma 
“Comissão de Representantes dos profissionais do Magistério” para posterior apresentação dos 
trabalhos; 
 
4.4. Realizar reuniões técnicas presenciais com o Departamento Municipal de Educação para 
elaboração do plano de trabalho; 
 
4.5. Elaborar e submeter à aprovação o Plano de Trabalho da revisão do Plano de Carreira 
atendendo as especificações deste termo;  
 
4.5. Apresentar à “Comissão de Representantes dos profissionais do Magistério” os materiais 
de estudo, colaborando e orientando as discussões e as resoluções de atualização do plano de 
carreira; 
 
4.6. Elaborar, implementar e fazer a gestão de ferramentas de consulta junto aos profissionais 
do magistério e apresentar os resultados junto à “Comissão de Representantes dos 
profissionais do Magistério”; 
 
4.7. Participar de debates/reuniões em outros âmbitos para apresentar as propostas de 
alteração sugeridas pela comissão, entre elas contabilidade/executivo e legislativo; 
 
4.8. Apresentar a revisão final do plano elaborado e assinado por especialista em Direito 
Educacional; 
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4.9. Elaborar a minuta de Projeto de Lei para encaminhamento à Câmara Municipal no prazo de 
até 180 dias; 
 
4.10. Cumprir o calendário de encontros presenciais, conforme for organizado pelo 
Departamento Municipal de Educação;  
 
4.11. Designar um profissional responsável para interlocução com o Departamento Municipal 
de Educação; 
 
5 - FORMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
5.1. A prestação dos serviços descritos se dará diretamente pelo prestador de serviço nas 
dependências do Departamento Municipal de Educação durante os dias e horários de 
expediente da Prefeitura, conforme cronograma de encontros presenciais a ser organizado pelo 
contratante. 
 
5.2. Os serviços deverão ser realizados nas dependências da CONTRATADA, correndo por conta 
da empresa vencedora todas as despesas com pessoal técnico necessário para realização do 
serviço. 
 

6 -  CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

 
6.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento definitivo dos serviços, mediante emissão 
de Nota Fiscal, devidamente, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhada 
para tramitação do Processo de instrução e liquidação junto ao Setor de Contabilidade, no 
prazo de até 10 (DEZ) dias úteis. 
 
6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
6.3. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário. 
 
7 – VIGÊNCIA: 
 
7.1. O prazo de vigência do Contrato será de 06 meses, a partir da data de sua assinatura. 
 

Pradópolis-SP, em 25 de Julho de 2022. 
 
  
 
 

Anselmo Ap. Salmazo Junior 

Diretor de Educação 


