
    
 

 

 

 
 

EDITAL CONVITE Nº 029/2019 
 

O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, com sede na Avenida Rodolfo Baldi n° 817, Centro, na 
cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, na forma e nos termos da Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações, convida essa conceituada empresa a participar do presente certame 
licitatório na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, o qual será regido nos termos 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando estabelecida desde já a 
data de 30/04/2019, até às 09h30, para recebimento e protocolo dos envelopes, pelo Setor 
de Licitação e Contratos e para abertura às 09h45, pela Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria nº 023/2019, de 11 de janeiro de 2019, na sala do Setor de 
Licitação e Contratos. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO a contratação de empresa 
objetivando a prestação de serviços técnicos especializados para a realização de 
capacitação para a equipe da Educação Municipal de Tabapuã, conforme especificações 
constante do Termo de Referência. 
 
1.2. Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Participação/ 
Contratação; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor; 
Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI – Minuta de Contrato; 
Anexo VII - Termo de Ciência e de Notificação do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. 
 
1.3. É fixado em R$ 73.126,60 (setenta e três mil cento e vinte e seis reais e sessenta 
centavos) o preço global máximo que a Prefeitura Municipal de Tabapuã se propõe a pagar 
para a execução do objeto desta licitação, no período de 10 (dez) meses. 
 
2. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

2.1. O Setor de Licitações e Contratos prestará esclarecimentos sobre a Licitação, através 
do telefone/fax (17) 3562-9022, ou diretamente no Paço Municipal, no horário das 09h às 
11h e das 13h às 17h. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

3.1. Se a participante for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006. 
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a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC nº. 
123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato nas mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a 
licitação. 
3.2. Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
3.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada.  
3.3. Para efeito do disposto no artigo 44 da LC nº. 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I do caput do artigo 44, da LC nº. 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 44 da LC nº. 123/2006, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 44 da 
LC nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44 da LC nº 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
e) O disposto no artigo 44 da LC nº. 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
4. DAS PROPOSTAS 

4.1. A empresa participante deverá apresentar proposta digitada em documento separado, 
contendo o preço e as informações exigidas neste CONVITE e seus ANEXOS, sem 
emendas ou rasuras; com sua identificação, devendo ao final ser datada e assinada pelo 
representante legal; acondicionada em envelope lacrado com a identificação do proponente 
e o número desta licitação. 
 
4.1.1. O Anexo II poderá ser utilizado para a formulação e apresentação da “Proposta de 
Preço” referente aos serviços a serem prestados, digitada em única via, redigida em 
português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinadas e identificadas 
em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, 
contendo ainda: 
4.1.1.1. Razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal, se for o 
caso; 
4.1.1.2. O número do convite e do processo; 



    
 

 

4.1.1.3. O preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo todos os tributos e 
encargos incidentes; 
4.1.1.4. A validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, 
não podendo ser inferior a 15 (quinze) dias; 
4.1.1.5. Local, data por extenso, assinatura e identificação do signatário, com nome, função, 
número do CPF e do RG. 
 
4.1.2. A proposta deverá estar acompanhada, ainda, dos seguintes anexos: 
4.1.2.1. Declaração de aceitação dos termos da presente licitação, sendo tácita quando 
omitida. 
4.1.2.2. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação, contratação 
e que não foi suspensa de licitar e contratar com a Administração Municipal de Tabapuã, 
nem declarada inidônea licitar e para contratar com a Administração Pública, e que se 
compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o 
encerramento da licitação, conforme Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo à Participação/ Contratação; 
4.1.2.3. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, atestando que a proponente não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 
(dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
(dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 (quatorze) anos, podendo ser utilizado, para tanto, o modelo do Anexo IV - Modelo 
de Declaração de Não Empregar Menor. 
4.1.2.4. Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(se for o caso), conforme o modelo de que trata o Anexo V. 
 
4.2. A Administração, através da Comissão de Licitação poderá, a seu critério, solicitar 
informações adicionais a respeito dos serviços a serem prestados. 
 
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. A empresa interessada no certame deverá apresentar a documentação relativa à 
habilitação jurídica, juntamente com o Envelope Proposta, conforme o caso, que consistirá 
em:  
5.1.1. Certidão atualizada do registro comercial (declaração de firma individual) no 
caso de empresa individual ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor e a última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de comprovante da eleição de seus administradores, ou ainda, inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em 
exercício. 
 
5.2.- Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, a apresentação dos documentos de que tratam os art. 29 a 31 da mesma 
norma. 
 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

6.1. As propostas serão recebidas até às 09h30 do dia 30/04/2019, no endereço constante 
do preâmbulo do presente convite, quando serão abertas em sessão pública, às 09h45. 
6.2. No dia, hora e local previsto no preâmbulo deste instrumento convocatório, a Comissão 
procederá à abertura dos envelopes apresentados pelos licitantes. 
6.3. A Comissão Julgadora e demais presentes, rubricarão os documentos e as propostas 
apresentadas no ato da sessão. 



    
 

 

 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CONTRATAÇÃO 

7.1. O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função dos preços 
cotados para os serviços, classificando-se em primeiro lugar a proposta que atendar às 
especificações contidas neste instrumento convocatório e ofertar o “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, de conformidade com o disposto no artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e alterações posteriores. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do § 2º do artigo 
45 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvado o tratamento privilegiado 
conferido às microempresas e empresas de pequeno porte. 
7.2. Serão desclassificadas as propostas formuladas em desconformidade com as 
exigências deste instrumento, bem como as que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que venham a exceder o valor 
orçado pela Prefeitura, mediante prévia pesquisa de preços de mercado. 
7.3. Para a Contratação da Empresa Adjudicatária será exigida a apresentação da seguinte 
documentação: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ  do Ministério 
da Fazenda, comprovando situação ativa e compatibilidade da atividade com o objeto 
do presente certame, sendo aceito documento extraído via Internet, 
b) Prova de inscrição no cadastro de municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa relativas a tributos federais, contribuições sociais e à Dívida Ativa da 
União, com prazo de validade em vigor; 
d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da 
licitante, quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo 
de validade em vigor; 
e) Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, com prazo de 
validade em vigor;  
e1) A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a 
Fazenda Federal, subitem “c”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 
02/10/2014, fica dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social, exigência do subitem “e”; 
f) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor; 
g) Certidão de regularidade CNDT conforme Lei 12.440 de julho de 2011; 
h) Cópia do documento de identidade e do CPF do responsável legal da empresa;  

7.4. As cópias dos documentos poderão ser autenticadas por servidor responsável pela 
recepção dos documentos, no caso de serem apresentados os originais. 
7.5. A execução contratual será executada sob supervisão de servidor designado pela 
Administração. 

 
8. DO PREÇO A SER OFERTADO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1. O preço global a ser apresentado deverá ser expresso em moeda corrente nacional e 
apurado na data da apresentação da proposta, sem a inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. 
8.2. O preço contratual será o proposto pelo licitante vencedor, na forma do item anterior. 
8.3. O regime de execução do objeto será o de empreitada por preço global. 
   
9. DA EXECUÇÃO, DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES.  

9.1. Os serviços serão executados diretamente sob a modalidade de capacitação na área 
educacional na sede do CONTRATANTE ou à distância, por profissionais indicados pela 



    
 

 

CONTRATADA, através de planejamento prévio, podendo inclusive, serem realizados fora 
do expediente normal do CONTRATANTE, a seu critério, por se tratar capacitação de 
servidores. 
9.1.1. A execução dos serviços na sede do CONTRATANTE não obrigará aos profissionais 
designados pela CONTRATADA, ao cumprimento de horários diários, não havendo, por 
decorrência da prestação de serviços, subordinação e/ou a caracterização de vínculo 
empregatício. 
9.2. Por ocasião da prestação do serviço, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo (canhoto, rodapé ou outro documento hábil) a data, o nome, o cargo, a assinatura 
e o número do Registro Geral (RG) do servidor da Contratante, responsável pelo 
recebimento e/ou atestado de execução dos serviços. 
9.3. Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante poderá, se disser respeito à 
especificação, determinar que o serviço seja realizado novamente, sem custo, ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Nesta hipótese, a Contratada deverá 
fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
9.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma 
vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas e/ou serviços 
realizados, mediante recibo no corpo da nota, firmado pelo servidor responsável pelo 
recebimento. 
9.5. Para cumprimento do objeto do presente Convite a Administração se valerá de contrato, 
nota de empenho global, notas de ordem de pagamento e/ou autorização para o respectivo 
serviço. 
9.6. O contrato terá vigência de 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura. 
9.7. O prazo do Licitante para assinatura do Contrato ou documento equivalente será de 05 
(cinco) dias após a homologação e a devida notificação. 
 
9.8. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Executar o objeto da contratação utilizando mão-de-obra especializada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação vigente, responsabilizando-se tecnicamente pela 
execução dos serviços; 
b) Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e 
irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços, causados por ações do 
pessoal contratado, de servidores públicos ou de terceiros; 
c) Estar à disposição para atendimento de consultas formuladas pelo CONTRATANTE, no 
horário de funcionamento da Prefeitura; 
d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos 
e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, assumindo todos os encargos de 
eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal relacionados aos serviços, originariamente 
ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;  
e) Apresentar Relatórios da Prestação dos Serviços executados; 
f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato. 

 
9.9. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) A destinação e cessão de locais para a realização das atividades propostas; 
b) O pagamento dos valores pactuados com a Contratada relativo ao objeto do ajuste; 
c) Atender sugestões e/ou orientações da CONTRATADA, objetivando um bom 
desenvolvimento dos serviços contratados; 
d) Acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços, através do Setor responsável; 
e) Indicar responsável para que junto com o representante da CONTRATADA, dirimam as 
dúvidas porventura existentes na execução dos serviços. 



    
 

 

 
9.10. A prestação de serviços poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos, conforme art. 57, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos serão efetuados todo dia 10 (dez) de cada mês, com referência às 
notas emitidas no mês anterior. As notas fiscais deverão seguir a legislação vigente para 
emissão eletrônica, com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência, acompanhada de 
documento atestando a prestação dos serviços no período a que o pagamento se referir, 
firmado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução. 

 
10.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da empresa 
contratada, que deverá informar com antecedência o número desta e da agência bancária, 
para efeito de providências administrativas dos respectivos depósitos. 
10.3. A Administração se reserva o direito de efetuar o pagamento parcial mediante o 
cálculo “pró-rata”.    

 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas com a execução da presente licitação, ocorrerão à conta dos recursos 

orçamentários consignados no orçamento do Poder Executivo no presente exercício, sob a 

seguinte classificação orçamentária: 

- 02.28.01 Divisão Municipal de Educação – 12.122.000..2014 – Coordenação da Secretaria 

Municipal de Educação - Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros; 

-02.28.02 – Divisão de Educação Básica – 12.361.0006.2015 – Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros; 

-02.28.02 – Divisão de Educação Básica – 12.365.0007.2018 – Manutenção e Atendimento 

em Creche - Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros; 

-02.28.02 – Divisão de Educação Básica – 12.361.0007.2019 – Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Infantil (Pré-Escola) - Categoria Econômica 3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros; 

-02.28.03 - FUNDEB – 12.361.0006.2023 FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental – 

Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte de 

Recurso 02 – Convênio Estadual. 

- 02.28.03 - FUNDEB – 12.365.0007.2025 FUNDEB - Manutenção do Ensino Infantil - 

Creche – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 

Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 

- 02.28.03 - FUNDEB – 12.365.0007.2027 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Pré 

Escola – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 

Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 

 

12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

12.1. Em caso de inadimplemento, a empresa Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
12.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 
quais haja concorrido; 



    
 

 

12.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total dos serviços a serem 
fornecidos, por dia de atraso no cumprimento dos prazos, até o limite de 5 (cinco) dias; 
12.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de sua rescisão 
por culpa da contratada; 
12.1.5. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município de 
Tabapuã, ou contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual que 
implique desatendimento da continuidade dos serviços; 
12.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Púbica, nos 
casos de falta grave, decorrente de situações enquadráveis como tipificações penais ou má 
fé do contratado, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 
12.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado ao 
Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a 
ser efetuado à empresa contratada. 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

13.1. Os recursos cabíveis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores, deverão ser dirigidos a Senhora Prefeita Municipal, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitações, observando-se o prazo legal para interposição de 02 
(dois) dias úteis a contar da ciência do ato. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.1. Concluídos os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de preços 
apresentadas e obedecidos os prazos legais de recursos, a autoridade competente 
deliberará quanto à Adjudicação do objeto à licitante vencedora e à Homologação do 
resultado da licitação. 
14.2. A contratação se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação do 
adjudicatário, momento em que se verificará o atendimento às exigências de habilitação. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Assegura-se à autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório, o 
direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade (de ofício) ou por 
provocação de terceiros, mediante decisão fundamentada, garantindo-se o direito de 
recurso. 
15.2. A simples apresentação dos envelopes para a licitação significa que as empresas 
licitantes estão de pleno acordo com todas as exigências e especificações constantes deste 
Convite, bem como as da legislação em vigor. 
15.3. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações e, se o 
caso, submetido por esta à autoridade superior. 
15.4. Esclarecimentos e informações complementares poderão ser obtidas no endereço 
mencionado no preâmbulo, nos dias úteis, no horário compreendido entre 09h00 e 17h00, 
ou através do telefone/fax (017) 3562-9022. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 16 de abril de 2019. 

 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 



    
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

OBJETO:  
DESCRIÇÃO 
SINTÉTICA:  

Contratação de empresa objetivando a prestação de serviços técnicos 
especializados para a realização de capacitações para a equipe de 
Educação Municipal de Tabapuã, através da execução dos módulos 
constantes da tabela abaixo. 

 

1.- DETALHAMENTO DOS MÓDULOS 

ITEM MÓDULO 

1 Realização de qualificação voltada a todos os profissionais da Educação Municipal de 
Tabapuã: Tema 1: “Segurança nas escolas”; Tema 2: “Primeiros Socorros” 

2 Realização de qualificação voltada aos profissionais da Educação Infantil Ensino 
Fundamental I e II com a temática “BNCC: Análise do currículo paulista e propostas 
ao currículo local”, totalizando 32 horas, sendo 4 temas diversos em que cada tema 
terá um encontro presencial e um a distância (on line): Tema 1: “Postura do professor 
frente ao dia-a-dia escolar e a importância do planejamento; Tema 2: “Avaliação: um 
novo olhar frente à BNCC”; Tema 3:“Apresentação do Currículo Paulista frente a 
construção do currículo local”; Tema 4: “Análise dos entraves e das variáveis próprias 
para a construção do currículo local”. 

3 Realização de qualificação voltada aos profissionais gestores da Educação Municipal 
de Tabapuã – 32 horas, sendo 4 encontros presenciais e 4 à distância (on line): Tema 
1: “Gestor escolar: postura e proatividade”; Tema 2: “Projeto Político Pedagógico: 
análise”; Tema 3: “Projeto Político Pedagógico: adequação à BNCC”; Tema 4: 
“Regimento escolar: adequação à BNCC e apresentação à comunidade”. 

4 Realização de qualificação voltada aos profissionais docentes da Educação Infantil – 
Creche – Municipal de Tabapuã – através de 04 temáticas, totalizando 32 horas on 
line; Tema 1: “BNCC para a Educação Infantil”; Tema 2: “BNCC: os seis direitos de 
aprendizagem na prática”; Tema 3: “O que são os campos de Experiência da 
Educação Infantil”; Tema 4: “BNCC: Como ser um professor observador e avaliar as 
crianças na Educação Infantil”. 

5 Envio de simulados de Língua Portuguesa e Matemática para alunos dos 5° e 9° 
anos: total de 20 simulados. Oferta de simulados de Língua Portuguesa e 
Matemática, enviados semanalmente, por 20 (vinte) semanas, para que seja aplicado 
aos alunos de quintos e nonos anos do Ensino Fundamental contendo os descritores 
da avaliação externa – SAEB/IDEB. 
 

6 Realização de 01 palestra em cada Unidade Escolar, totalizando 06, com a seguinte 
temática: “A importância da família na parceria junto à escola”. Sendo as escolas: 
CEMEI Proinfância Izilda do Carmo Caseverini de Oliveira; EMEI Cesira Baratella 
Toledo; EMEI Joanna UHL Costa; EMEF Monsenhor João Telho; EMEF Profª Zilda 
Soares Baldi; EMEF Prof° João Baptista Spínola de Mello 

2.- OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Apoio estratégico em prol da melhoria de todos os profissionais do quadro docente e quadro 
gestor que acompanham os alunos da Rede Municipal de Ensino de Tabapuã em todas as 
categorias, com o objetivo de prepará-los diante dos inúmeros desafios que permeiam o 
processo de escolarização dos alunos, atualizá-los para implementação da Base Nacional 
Comum Curricular e também preparar os alunos para as avaliações externas (Sistema de 



    
 

 

Avaliação da Educação Básica – SAEB) no intuito de melhorar os indicadores de qualidade da 
educação básica – IDEB. 

2.2. Objetivos Específicos 

* Oferecer a todos os Profissionais da Educação preparo junto às práticas de segurança, bem 
como primeiros socorros através de capacitações com o objetivo de manter o aluno dentro da 
escola e em segurança; 

* Promover capacitações do corpo docente e demais profissionais da educação, objetivando a 
melhoria do trabalho pedagógico escolar junto ao processo de escolarização do educando; 

* Promover atualização do quadro docente e quadro gestor, através de qualificação on-line para 
que estejam preparados para a implementação da Base Nacional Comum Curricular; 

* Oferecer simulados aos alunos dos quintos e nonos anos do Ensino Fundamental contendo os 
descritores da avaliação externa SAEB/IDEB, com a intenção de prepará-los e buscar melhores 
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

3.- JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que, em um ambiente educacional, a formação não abrange apenas o professor, mas 
também inclui todos os profissionais da educação. A Formação Continuada tem, entre outros, o 
objetivo de propor discussões teóricas que possam colocar os profissionais atualizados em 
termos de novas metodologias de ensino e, com isto, contribuir para as mudanças que se fazem 
necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. 

A Formação Continuada deve constituir-se como um espaço de produção de novos 
conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a prática do professor, da 
construção de competências do educador, sendo um espaço de produção coletiva para os 
alunos, futuros professores, reafirmando assim o compromisso com a construção de uma 
educação inclusiva, solidária e de qualidade social para todos, através de investimentos na 
valorização de seus profissionais e no acompanhamento pedagógico como suporte na melhoria 
dos índices de desenvolvimento da educação no ano de 2019. 

Considerando que a educação básica, dever dos municípios, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 
segundo a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscamos através de 
capacitações a qualificação e aperfeiçoamento nas áreas educacional e administrativa no âmbito 
da rede municipal de ensino de Tabapuã. 

4.- RESULTADOS ESPERADOS 

Ter profissionais da Educação mais preparados e empenhados em desenvolver suas atividades, 
receber e acompanhar cada aluno qualitativamente. Esperamos estreitar os laços do 
professor/alunos com o objetivo de mantê-los dentro da escola e em segurança. Alicerçar cada 
gestor e cada docente para os inúmeros desafios do processo de escolarização. Apresentar 
melhores resultados nos indicadores de avaliação referentes a qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem do município através do cumprimento dos objetivos apresentados acima. 

 



    
 

 

5.- METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

O local a serem desenvolvidas as atividades será de escolha da Secretaria Municipal de 
Educação, assim como a oferta de data show, telão e microfone. 

Em cada encontro será entregue uma lista de presenças, fotos que comprovem a ação 
desenvolvida e um relatório da empresa. Havendo a necessidade de alteração de algum item a 
Prefeitura poderá solicitar uma análise de alteração. 

6.- PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
O trabalho será desenvolvido em até 10 (dez) meses, com datas para as ações distribuídos 
nesse período de maneira a combinar conforme necessidade da Secretaria. Cada ação será 
registrada e comprovada a execução. 
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 20 de março de 2019. 
 
 

 
*Assinado no original* 

HELEM SUZI BUSNARDO LOUZADA 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

(em papel timbrado da empresa) 
 

ANEXO II  
PROPOSTA DE PREÇO  

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 
CONVITE Nº 11/2019 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE INÍCIO: 16 de abril de 2019. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 30 de abril de 2019. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a prestação de serviços técnicos 
especializados para a realização de capacitação para a equipe da Educação 
Municipal de Tabapuã, através da execução dos módulos constantes do ANEXO I – 
Termo de Referência. 

 
 

ITEM MÓDULO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
1 

Qualificação voltada a todos os profissionais da 
Educação Municipal de Tabapuã: Tema 1: “Segurança 
nas escolas”; Tema 2: “Primeiros Socorros” 

  

 
2 

Qualificação voltada aos profissionais da Educação 
Infantil Ensino Fundamental I e II com a temática 
“BNCC: Análise do currículo paulista e propostas ao 
currículo local”, totalizando 32 horas, sendo 4 temas 
diversos em que cada tema terá um encontro 
presencial e um a distância (on line): - Tema 1: 
“Postura do professor frente ao dia-a-dia escolar e a 
importância do planejamento; Tema 2: “Avaliação: um 
novo olhar frente à BNCC”; Tema 3: “Apresentação do 
Currículo Paulista frente a construção do currículo 
local”; – Tema 4: “Análise dos entraves e das variáveis 
próprias para a construção do currículo local”. 

  

3 Qualificação voltada aos profissionais gestores da 
Educação Municipal de Tabapuã – 32 horas, sendo 4 
encontros presenciais e 4 à distância (on line): Tema 1: 
“Gestor escolar: postura e proatividade”; Tema 2: 
“Projeto Político Pedagógico: análise”; Tema 3: “Projeto 
Político Pedagógico: adequação à BNCC”; Tema 4: 
“Regimento escolar: adequação à BNCC e 
apresentação à comunidade”. 
 

  



    
 

 

4 Qualificação voltada aos profissionais docentes da 
Educação Infantil – Creche – Municipal de Tabapuã – 
através de 04 temáticas, totalizando 32 horas on line; 
Tema 1: “BNCC para a Educação Infantil”; Tema 2: 
“BNCC: os seis direitos de aprendizagem na prática”; 
Tema 3: “O que são os campos de Experiência da 
Educação Infantil”; Tema 4: “BNCC: Como ser um 
professor observador e avaliar as crianças na 
Educação Infantil”. 
 

  

5 Envio de simulados de Língua Portuguesa e 
Matemática para alunos dos 5° e 9° anos: total de 20 
simulados. 

  

6 Realização de 01 palestra, para cada Unidade Escolar, 
totalizando 06, com a seguinte temática: “A importância 
da família na parceria junto à escola”. Sendo as 
escolas: CEMEI Proinfância Izilda do Carmo Caseverini 
de Oliveira; EMEI Cesira Baratella Toledo; EMEI 
Joanna UHL Costa; EMEF Monsenhor João Telho; 
EMEF Profª Zilda Soares Baldi; EMEF Prof° João 
Baptista Spínola de Mello 
 

  

 

VALOR GLOBAL PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

 
PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA: 
 

 

 
DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA 
PRESENTE LICITAÇÃO, MODALIDADE CONVITE Nº 11/2019, E QUE 
ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. 
 
Local / Data: 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 
Identificação da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

(em papel timbrado da empresa) 
 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A 

PARTICIPAÇÃO/CONTRATAÇÃO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO Nº 036/2019 
REF. CONVITE Nº 11/2019 
Data do encerramento: 30/04/2019 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
  
 

A empresa acima identificada, participante do Processo nº 036/2019, 
Modalidade Convite nº 11/2019, vem pelo presente, através de seu representante 
legal, DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação, que não 
foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com o Poder Público de 
qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato 
que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da 
licitação. 

 
          Por ser verdade, assina a presente. 

 
 
 
............................................................................... 
Nome: 
CPF. nº  
R.G. nº  
Local e data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

(em papel timbrado da empresa) 
 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO Nº 036/2019 
REF. CONVITE Nº 11/2019 
Data do encerramento: 30/04/2019 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa acima identificada, participante do Processo nº 036/2019, 
Modalidade  Convite nº 11/2019, vem pelo presente, através de seu representante 
legal, DECLARA sob as penas da Lei que, para fins de participação no processo 
licitatório mencionado, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º 
da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso o insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
          Por ser verdade, assina a presente. 

 
 
 
............................................................................... 
Nome: 
CPF. nº  
R.G. nº  
Local e data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
PROCESSO Nº 036/2019 
REF. CONVITE Nº 11/2019 
Data do encerramento: 30/04/2019 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº 
[xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador 
da Carteira de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA, sob as 
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não 
se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
 

Local e data 
 
 

_____________________________________ 
Nome: 

Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 

  



    
 

 

ANEXO VI  
 MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ==/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TABAPUÃ E A EMPRESA ====================, TENDO 
COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO 
EDUCACIONAL  
 

 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.128.816/0001-33, com sede na Avenida Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, CEP: 
15880-000, na cidade de Tabapuã, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a 
Senhora Maria Felicidade Peres Campos Arroyo, portadora do CPF nº 
============== e do RG nº ==========, doravante designado simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa 
========================================, inscrita no CNPJ. sob nº. 
============/====/==, inscrição Municipal na cidade de ============ nº. 
=====, com sede à ==================== nº ===, ======, CEP =========, na 
cidade de ======-SP, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. 
====================, portador do CPF nº ============== e do RG. nº 
============, doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si 
justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, a execução de serviços capacitação na área educacional, firmado com 
respaldo no Processo de Licitação nº 036/2019 na Modalidade Convite sob o nº 
11/2019 e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos 
especializados para a realização de capacitação para a equipe da Educação 
Municipal de Tabapuã, conforme especificações constantes do Termo de Referencia 
integrante do Edital. 

 
1.2. Vincula-se a este Contrato, para todos os efeitos, o Edital de 

Licitação mencionado no preâmbulo, a proposta vencedora apresentada pela 
CONTRATADA e os demais atos decorrentes do Processo de Licitação nº 36/2019 – 
Modalidade Convite nº 11/2019, devidamente homologado. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Os serviços serão executados diretamente sob a modalidade de 
capacitação na área educacional, na sede do CONTRATANTE ou à distância, por 
profissionais indicados pela CONTRATADA, através de planejamento prévio, 



    
 

 

podendo inclusive, serem realizados fora do expediente normal do CONTRATANTE, 
a seu critério, por se tratar capacitação de servidores. 

 
2.1.1. A execução dos serviços na sede do CONTRATANTE não obrigará 

aos profissionais designados pela CONTRATADA, o cumprimento de horários 
diários, não havendo, por decorrência da prestação de serviços, subordinação e/ou 
caracterização de vínculo empregatício. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
3.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 10 (dez) meses, contados a 

partir de xx de xxxxxxx de 2019 ocorrendo seu término em xx/xx/20xx. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

4.1. O preço global estipulado entre as partes, para a prestação dos 
serviços por parte da CONTRATADA, conforme dispõe a Clausula Primeira – do 
Objeto, é de R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxs), e será pago por capacitações realizadas. 

 
4.1.1. Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais 

previstos em lei, por parte do CONTRATANTE. 
 

4.2. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta 

dos recursos orçamentários consignados no orçamento do Poder Executivo no 

presente exercício, sob a seguinte classificação: 

 

- 02.28.01 Divisão Municipal de Educação – 12.122.000..2014 – Coordenação da 

Secretaria Municipal de Educação - Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros; 

-02.28.02 – Divisão de Educação Básica – 12.361.0006.2015 – Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros; 

-02.28.02 – Divisão de Educação Básica – 12.365.0007.2018 – Manutenção e 

Atendimento em Creche - Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros; 

-02.28.02 – Divisão de Educação Básica – 12.361.0007.2019 – Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Infantil (Pré-Escola) - Categoria Econômica 3.3.90.39 

– Outros Serviços de Terceiros; 

-02.28.03 - FUNDEB – 12.361.0006.2023 FUNDEB - Manutenção do Ensino 

Fundamental – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 

- 02.28.03 - FUNDEB – 12.365.0007.2025 FUNDEB - Manutenção do Ensino Infantil 

- Creche – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica - Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 



    
 

 

- 02.28.03 - FUNDEB – 12.365.0007.2027 FUNDEB - Manutenção da Educação 

Infantil Pré Escola – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual serão 
realizados por servidor da Secretaria Municipal de Educação, designado pelo 
CONTRATANTE. 

 
5.2. A comprovação de que os serviços foram executados por parte da 

CONTRATADA será feita mensalmente, através dos responsáveis designados do 
CONTRATANTE, que autorizará a emissão da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços, em cada mês, atestando a execução no próprio documento fiscal, 
acompanhado de relatórios. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 
6.1. Os pagamentos serão efetuados todo dia 10 (dez) de cada mês, com 

referência às notas emitidas no mês anterior. As notas fiscais deverão seguir a 
legislação vigente para emissão eletrônica, com pelo menos 3 (três) dias úteis de 
antecedência, acompanhada de documento atestando a prestação dos serviços no 
período a que o pagamento se referir, firmado pelo servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização de sua execução. 

 
6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente 

da empresa contratada, que deverá informar com antecedência o número desta e da 
agência bancária, para efeito de providências administrativas dos respectivos 
depósitos. 
 

6.3. A Administração se reserva o direito de efetuar o pagamento parcial 
mediante o cálculo “pró-rata”.    

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 

 
7.1. O valor estabelecido permanecerá fixo durante o período contratual. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

 
8.1.1. Executar o objeto desta contratação utilizando mão-de-obra 

especializada e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, 
responsabilizando-se tecnicamente pela execução dos serviços; 



    
 

 

8.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer 
anormalidades, erros e irregularidades observadas no desenvolvimento dos 
serviços, causados por ações do pessoal contratado, de servidores públicos ou de 
terceiros; 

8.1.3. Estar à disposição para atendimento de consultas formuladas pelo 
CONTRATANTE, no horário de funcionamento da Prefeitura; 

8.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem 
como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, 
assumindo todos os encargos de eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal 
relacionados aos serviços, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou 
continência;  

8.1.4. Apresentar Relatórios da Prestação dos Serviços executados; 
8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 

Contrato. 
 
8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 
8.2.1. A destinação e cessão de locais para a realização dos serviços; 
8.2.2. O pagamento dos valores pactuados com a Contratada relativo ao 

objeto deste ajuste; 
8.2.3. Atender sugestões e/ou orientações da CONTRATADA, objetivando 

um bom desenvolvimento dos serviços contratados; 
8.2.4 Acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços, através do 

setor responsável; 
8.2.5. Indicar responsável para que junto com o representante da 

CONTRATADA, dirimam as dúvidas porventura existentes na execução dos 
serviços. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. Em caso de inadimplemento, a empresa Contratada estará sujeita às 

seguintes penalidades: 
 
9.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas 

irregularidades para as quais haja concorrido; 
9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total dos 

serviços a serem fornecidos, por dia de atraso no cumprimento dos prazos, até o 
limite de 5 (cinco) dias; 

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese 
de sua rescisão por culpa da contratada; 

9.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo 
Município, ou contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão 
contratual que implique desatendimento da continuidade dos serviços; 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, nos casos de falta grave, decorrente de situações 
enquadráveis como tipificações penais ou má-fé da contratada, com comunicação 
aos respectivos registros cadastrais; 



    
 

 

9.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é 
assegurado ao Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre 
qualquer pagamento a ser efetuado à empresa contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1. A rescisão contratual poderá ser: 
10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados a seguir: 
10.1.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos; 
10.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos; 
10.1.1.3. Lentidão no cumprimento dos serviços, caracterizando a falta de 

interesse da CONTRATADA; 
10.1.1.4. O atraso injustificado no início dos serviços; 
10.1.1.5. A subcontratação total do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato. 

10.1.1.6. O desatendimento das determinações regulares do responsável 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 

10.1.1.7. O cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
10.1.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
10.1.1.9. A dissolução da sociedade; 
10.1.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato; 
10.1.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade da esfera administrativa 
do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato. 

 
10.1.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
administrativo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE. 

10.1.3. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas 
contratuais, especificações e prazos acarreta as seguintes consequências: 

10.1.3.1. Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à 
espécie, por parte do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer 
procedimento relacionado com o presente contrato. 
 



    
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a vigência do 

contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas pela legislação em 
vigor. 

 
12.2. Fazem partes integrantes deste presente Contrato, 

independentemente de transcrição, o edital e seus anexos, a proposta da 
CONTRATADA e as normas contidas na Lei nº. 8.666/93. 

                                                                                                                                         
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato 

em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-
assinadas. 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, == de ===== de 2019 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATANTE 

NOME - Prefeito(a) Municipal      
 

==================== 
CONTRATADA 

=========== – Sócio Proprietário  
 
   Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   NOME: ======================== 
   CPF. ============== 
2ª___________________________________________ 
   NOME: ======================== 
   CPF. ============== 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato Nº ==/2019; Contratante: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP- CNPJ. 

nº 45.128.816/0001-33; Contratada: ====================, inscrita no CNPJ. 

sob o nº. ==.===.===/====-==; Licitação Processo nº xxx/2019 – Modalidade 

Convite nº xxx/2019; Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados 

para a realização de capacitação para a equipe da Educação Municipal de 

Tabapuã; Vigência: == (====) meses, contados a partir do primeiro dia da sua 

assinatura, ocorrendo seu término em ==/==/====; Valor total: R$ ========= 

(===================);  Data da assinatura: ==/==/====.-NOME– Prefeita 

Municipal.- PUBLIQUE-SE. 

 
 
  



    
 

 

ANEXO - VII 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

  
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADO:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
OBJETO: 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
consequente publicação;  
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 
LOCAL e DATA: Tabapuã, xx de xxx de 2019 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:   



    
 

 

E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:                   RG:                   
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
 
 
 
 


