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9.394/96 (LDBEN), interessadas em se habilitar para a prestação de

serviços educacionais, que estejam regularmente constituídas e

especializadas na área de ensino para a prestação de serviços “Bolsa

Creche”, visando ao atendimento temporário de vagas de Educação

Infantil.
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Licitações)

Comissão de Licitações:
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PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE COLOMBO, Estado do Paraná, torna público que entre os dias de 06 de

setembro de 2022 à 05 de outubro de 2022 de Segunda-Feira à Sexta-Feira, das 08:00 hrs às 12:00

hrs e das 13:00 hrs às 17:00 hrs, realizará Credenciamento de instituições de ensino privadas e/ou

comunitárias, conforme categorias administrativas enquadradas pela Lei Federal n.º 9.394/96 (LDBEN),

interessadas em se habilitar para a prestação de serviços educacionais, que estejam regularmente

constituídas e especializadas na área de ensino para a prestação de serviços “Bolsa Creche”, visando ao

atendimento temporário de vagas de Educação Infantil, em conformidade com a Lei 8.666/93 e

alterações e demais condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

1.0. OBJETO

1.1. Credenciamento de instituições de ensino privadas e/ou comunitárias, conforme categorias

administrativas enquadradas pela Lei Federal n.º 9.394/96 (LDBEN), interessadas em se habilitar para a

prestação de serviços educacionais, que estejam regularmente constituídas e especializadas na área de

ensino para a prestação de serviços “Bolsa Creche”, visando ao atendimento temporário de vagas de

Educação Infantil, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), que integra o

edital.

2.0. SESSÃO PÚBLICA
2.1. A abertura e análise aos documentos de habilitação / Carta de solicitação de credenciamento da

presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pela Comissão Permanente de Licitações

designada pela Portaria nº. 267/2022 de 19 de Maio de 2022, publicada no Órgão Oficial do Município

será realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste

edital.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de outubro de 2022.
HORÁRIO: 09:00 (nove) HORAS.
LOCAL: Sala de Licitações - Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Colombo.
ENDEREÇO: Rua XV de novembro, 105 - Centro – Colombo / PR.
2.2 Os documentos serão analisados e encaminhados para Comissão de Credenciamento, designada

pela Portaria nº. 207/2022 de 26 de abril de 2022, publicada no Órgão Oficial do Município, que emitirá

um termo de conclusão, análise, vistoria e deliberação.

3.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste processo de Credenciamento de Instituições de Ensino Privadas e/ou

Comunitárias que estejam devidamente estabelecidas no município de Colombo, que atendam a todas

as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, pertencentes ao ramo de atividade do objeto a ser

contratado.

3.2. Os interessados em participar do presente Credenciamento deverão protocolar os envelopes com os

documentos solicitados aos cuidados da “Comissão Permanente de Licitações”, de segunda a sexta-feira,

das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Coordenção de Protocolo, localizado à Rua XV de Novembro, 105,

Centro – Colombo/Pr – CEP 83.414-000.

3.3. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo as Instituições de Ensino Privadas

e/ou Comunitárias que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

3.3.1. Estejam cumprindo penalidade de suspensão imposta pela Administração Municipal durante o

prazo da sanção aplicada, nos termos do Art. 87, inciso III da Lei 8.6666/93.
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3.3.2. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo.

3.3.3. Que se encontrem em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação.

3.3.4. Que estejam incluídas no disposto no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

3.3.5. Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro funcional ou

venham a contratar empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes

de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o entendimento constante

no prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009,

referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo.

3.3.5.1. Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas que forem

servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral, consangüíneo

ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função

de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

3.3.5.2. Instituições de Ensino Privadas e/ou Comunitárias integrantes de um mesmo grupo econômico,

assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais em comuns, ou que

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem

representando interesse comum, e cujos sócios ou diretores pertençam simultaneamente a mais de uma

empresa licitante ou exista vínculo entre sócios e empresas.

4.0. VALOR MÁXIMO
4.1. O valor máximo disponível para realização dos serviços será de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e

quatrocentos mil reais), incluído neste valor todos os tributos e encargos das credenciadas.

4.2. A licitante credenciada é obrigada a respeitar os valores referenciais fixados no contrato, salvo o

disposto no art. 65, “d” e § 8 da Lei Federal Nº. 8.666/93, sob pena de exclusão do credenciamento.

5.0. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
5.1. O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

5.2. O prazo de vigência do Contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de sua assinatura.

5.3. A empresa contratada será convocada para assinar o Contrato de prestação de serviços em até 05

(cinco) dias úteis, a contar da intimação a este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 154, inciso I da Lei nº

15.608/07, bem como no presente edital.

5.4. A execução dos serviços decorrente do presente credenciamento terá o seu início a partir do

recebimento/retirada da Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente.

5.5. Farão parte integrante da Nota de Empenho ou instrumento equivalente o presente edital e seus

anexos, bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a

presente licitação.

5.6. A Nota de Empenho ou instrumento equivalente se regerá pelas cláusulas e disposições nele

constantes, pelas demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei

Estadual n.º 15.608/07, e a Lei Federal n.º 8.666/93, bem como pelas demais disposições legais

aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no

edital ou no instrumento não tendo sido mencionadas.

5.7. A Contratante providenciará a publicação resumida do contrato e de seus eventuais aditamentos, se

houver.
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6.0. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. As Instituições de Ensino Privadas e/ou Comunitárias interessadas deverão apresentar 02 (dois)

conjunto de documentos: (Envelope nº. 01) Documentos de Habilitação e (Envelope nº. 02) Carta de

solicitação de credenciamento.

6.2. Os documentos relativos à Habilitação e Carta de solicitação de credenciamento deverão ser

entregues em envelopes lacrados e identificados da forma a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022
EMPRESA: _______________________
CNPJ Nº. _________________________

ENVELOPE “01”
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022
EMPRESA: ________________________
CNPJ Nº. __________________________

ENVELOPE “02”
CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

7.0. FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO
7.1. As Instituições de Ensino Privadas e/ou Comunitárias interessadas deverão protocolar o envelope

com os Documentos no período de 06 de setembro de 2022 à 05 de outubro de 2022 de Segunda-

Feira à Sexta-Feira, das 08h00min às 12h00min das 13h00min às 17h00min, na Coordenação de

Protocolo, localizado à Rua XV de novembro de 105 - Centro - Colombo – PR.

7.2. Os documentos poderão também ser endereçados via postal, ressaltando-se que o recebimento não

implicará em aceitabilidade, julgamento e/ou credenciamento.

8.0. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei

Federal nº. 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em

até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei Federal 8.666/93.

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a administração, o licitante que não o

fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação;

8.3. As Impugnações devem observar os seguintes requisitos:

I - Serem digitadas e devidamente fundamentadas;

II - Serem assinadas por representante (s) legal (is) da impugnante ou procurador devidamente

habilitado. (Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, ou documento no qual

estejam expressos poderes para exercer direito e assumir obrigações, no caso de o representante ser

sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante).

III - Serem protocolados na Coordenação de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Colombo

localizado na sede da Prefeitura Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo / PR;

IV - A impugnação interposta fora do prazo não será conhecida.

8.4. Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será reaberto os prazos para entrega da

documentação.

8.5. Não serão aceitas impugnações enviadas por Correio Eletrônico, Correio / Transportadora ou

apresentados por meio de filmes ou cópias em fax-símile, mesmo que autenticados.

9.0. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Para a habilitação no Credenciamento exigir-se-á dos licitantes apenas a documentação contida

adiante.

9.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
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9.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.2.1.1. 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 e ou;

9.2.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercício e/ou;

9.2.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.

9.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes “Estadual ou Municipal”, relativo ao domicílio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as

contribuições sociais, mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos

de Negativa de Tributos, com validade para a data da Sessão;

9.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Estado da localidade da sede da proponente, mediante

apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos

Estaduais, com data de validade para a sessão;

9.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda do Município onde se localiza a sede da proponente,

mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos

Municipais, com data de validade para a Sessão;

9.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante

apresentação de Certificado de Regularidade emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF), com data de

validade para a Sessão.

9.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a

Justiça do Trabalho e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com validade para a data da Sessão.

(www.tst.jus.br/certidao).

9.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

As instituições de ensino privado e comunitário que pretendem participar do processo de credenciamento

deverão apresentar os seguintes documentos atualizados:

9.4.1 Ofício assinado por representante legal, dirigido ao Senhor Secretário Municipal da Educação de

Colombo, manifestando interesse e quantidade de vagas que deseja ofertar no processo de

credenciamento para prestação de serviços educacionais para o atendimento na Educação Infantil, de

acordo com a legislação vigente (ANEXO I).

9.4.2 Estar devidamente registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

9.4.3 Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, se for o caso, devidamente registrada, na
forma da lei.

9.4.4 Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal.

9.4.5 Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do tesoureiro, quando houver.
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9.4.6 Cópia do documento que autoriza o presidente ou o representante legal a assinar pela entidade
(Ata da eleição, nomeação e/ou outros).

9.4.7 Cópia do Alvará de Funcionamento (atualizado e vigente).

9.4.8 Cópia da Resolução de Autorização de Funcionamento e Resolução da Renovação da Autorização
de Funcionamento, quando houver (Vigente).

9.4.9 Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento.

9.4.10 Liberação da Vigilância Sanitária para o funcionamento.

9.4.11 Cópia do Projeto Político-Pedagógico da instituição de ensino, último aprovado pelo Núcleo Área

Norte.

9.5 DECLARAÇÕES

9.5.1 Declaração elaborada em papel timbrado de inexistência no seu quadro funcional 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

(Lei Federal n.º 9.854/99) (ANEXO III).

9.5.2 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a

inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (ANEXO IV).

9.5.3 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que atende aos

requisitos referentes à qualificação técnica, mantendo profissionais habilitados, de acordo com as

exigências legais (ANEXO V).

9.5.4 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que concorda com o

valor a ser pago por criança matriculada nos termos especificados neste edital (ANEXO VI).

9.5.5 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que, se contratada,

não cobrará nenhum tipo de valor financeiro, nem solicitará bens e produtos das famílias, conforme

ANEXO VII.

9.5.6 Toda a documentação exigida deverá estar vigente até a data de entrega, conforme ordem

apresentada no ANEXO VIII. Todas as folhas devem ser numeradas sequencialmente e rubricadas pelo

representante legal da instituição de ensino.

9.5.7 O Município se reserva ao direito de exigir, em qualquer tempo, a apresentação do documento

original para comprovação de sua cópia.

9.5.6 A ausência de quaisquer dos documentos exigidos ou a presença de irregularidades nestes

inviabilizará o credenciamento e a consequente habilitação da instituição de ensino.

As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste edital serão desconsideradas.

Não será aceito nenhum documento após a data final da entrega, bem como documentos estranhos ao

edital.

9.6. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

9.6.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física, conforme legislação vigente, ou

Certidão emitida pela instância judicial competente que a interessada está apta econômica e
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financeiramente a participar de processos licitatórios.

9.6.2 Quando as certidões não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas se expedidas com

prazo não excedente a 90 (noventa) dias da data de abertura dos Envelopes de Habilitação e Carta de

solicitação de credenciamento.

9.6.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do

Município de Colombo.

9.6.4. A autenticação quando feita por servidor do Município, será efetuada em horário de expediente no

endereço: Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo / PR (Coordenação de Licitações).

9.6.5 Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou

empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual

período, a critério da Contratante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas e positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da Lei

Complementar n.º 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e na Lei Estadual n.º 15.608/07.

9.6.8. Os documentos apresentados de forma incompleta, rasurada, vencida e/ou em desacordo com o

estabelecido neste edital serão considerados inaptos e os responsáveis serão notificados para que,

sendo possível, supram as incorreções, reapresentando o que estiver em desacordo, no prazo de 05

(cinco) dias úteis.

9.6.9. Em reapresentando a documentação, a empresa terá novamente analisada seus documentos,

junto com a complementação, podendo ser ou não deferido o credenciamento, de acordo com a

regularidade comprovada.

9.6.10. O pedido de credenciamento será indeferido caso, sendo notificado, o requerente não supra

todas as incorreções apontadas, no prazo determinado.

10.0. DO JULGAMENTO
10.1. O presente Chamamento será processado e julgado pelo critério com observância dos seguintes

procedimentos:

I - Abertura dos Envelopes nº. 01 - Documentos de Habilitação e sua apreciação pela Comissão de

Licitações;

II – Notificação dos licitantes inabilitados, para reapresentação dos documentos complementares e

abertura de prazo apresentação de recursos;

III - Abertura dos envelopes “Carta de solicitação de credenciamento” dos concorrentes habilitados

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou

após o julgamento dos recursos interpostos;

IV - Classificação das proponentes;

V - Deliberação pela autoridade competente;

10.2. A abertura dos envelopes “Documentação” e “Carta de solicitação de credenciamento” serão

realizadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada,

assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação;
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10.3. Todos os documentos serão rubricados pelos licitantes presentes se assim o desejarem e pela

Comissão de Licitação;

10.4. É facultada à Comissão em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a

esclarecer ou complementar a instrução do processo, conforme art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93;

10.5. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Carta de solicitação de credenciamento, não mais

cabe desclassificar as licitantes, por motivos relacionados com a habilitação jurídica, qualificação técnica,

qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só

conhecidos após o julgamento;

10.6. Ultrapassada a fase de habilitação não cabe desistência da Carta de solicitação de credenciamento,

salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceito pela Comissão de Licitações;

10.7. O julgamento será objetivo, devendo a Comissão seguir os critérios previamente estabelecidos no

item 9.0 e subsequentes do ato convocatório, de acordo com fatores exclusivamente nele contidos;

10.8. Todos os atos do Chamamento Público serão divulgados através do Diário Oficial dos Municípios

do Paraná (http://www.diariomunicipal.com.br/amp/).

11.0. DOS RECURSOS
11.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabem:

11.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da Ata, nos

casos de:

I - Habilitação ou Inabilitação do licitante;

II - Anulação ou revogação da licitação;

11.2. O recurso previsto nas alíneas “I” e “II” do subitem 11.1.1 acima terá efeito suspensivo.

11.2.1. A autoridade competente poderá motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir

eficácia suspensiva aos demais recursos;

11.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de

05 (cinco) dias úteis;

11.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir

devidamente informados, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias

úteis, contados do recebimento do recuso sob a pena de responsabilidade;

11.5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou ocorre sem que

os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados;

11.6. Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração devem observar os seguintes

requisitos:

I - Serem impressos e devidamente fundamentados;

II - Serem assinados por representante(s) legal(is) da recorrente ou por procurador devidamente

habilitado;

III - Serem protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Colombo localizado na Sede da

Prefeitura, na Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo / PR.

11.7. O recurso e o pedido de reconsideração interposto fora do prazo não serão conhecidos.

11.8. Não serão aceitos recursos enviados por Correio Eletrônico, Correio / Transportadora ou

apresentados por meio de filmes ou cópias em fax-símile, mesmo que autenticados.
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12.0. DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal
correspondente, aos dias letivos efetivados, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

12.2 Nenhum pagamento será devido à instituição de ensino se a criança não tiver sido, formalmente,
encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação.

12.3 Com as notas fiscais, a instituição de ensino contratada deverá apresentar:

a) Requerimento de pagamento.

b) Cópia do controle da frequência diária das crianças.

c) Prova de regularidade fiscal por meio de certidões atualizadas e/ou cadastro de fornecedor do e-
compras.

12.4. O prazo mencionado para pagamento refere-se à documentação apresentada sem incorreções.

12.5. No caso de documentação apresentada com incorreções ou com prazo de validade vencido, os

mesmos serão devolvidos à Contratada para nova apresentação.

12.6. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como

enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à Contratada, em

virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas.

12.7. Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de

reajuste previstos na Lei 8666/93.

13.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária

LOA 1620/2021 sendo as seguintes dotações:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTES DESDOBRAMENTO

15.01.12.365.0010.2057.339039 1.103 65.01

15.01.12.365.0010.2132.339039 1.102 65.01

13.2. Para o exercício subsequente as dotações orçamentárias serão especificas daquele exercício.

14.0. DESCREDENCIAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste edital pela Credenciada assegurará

o direito ao município de rescindir a contratação, mediante notificação expressa, ficando a critério da

autoridade ordenadora das despesas do município a substituição pela aplicação de multa.

14.2. Ficará rescindido de pleno direito e será procedido o descredenciamento da Credenciada,

independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:

a) Falência ou liquidação da Credenciada / Contratada;

b) Incorporação da Contratada / Credenciada a outra firma ou empresa, ou, ainda, fusão da mesma com

outra empresa, sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

c) Extinção da Contratada / Credenciada.

14.3. A contratação poderá, ainda, ser rescindida pelos motivos previstos nos artigos 128 e 129, e na

forma disposta pelo artigo 130 e consequências previstas no artigo 131, todos os artigos da Lei Estadual

nº 15.608/07.

14.4. Também poderá ocorrer a rescisão por conveniência da Contratante, a qualquer tempo e mediante

notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, precedidos da observância do contraditório e

ampla defesa, nos termos do inciso VII, do artigo 25 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
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15.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
15.1. Executar os serviços contratados, conforme as condições prescritas neste instrumento e de acordo

com as especificações e termos constantes no Anexo I deste edital.

15.2. A Prestação dos Serviços somente poderá ser realizada mediante apresentação da Ordem de

Serviços expedida pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente preenchida, com carimbo e

assinatura de servidor devidamente autorizado para este fim, sob pena de não receber o pagamento

referente a serviços não autorizado.

15.3. Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se

sempre a qualidade na prestação de serviços.

15.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, inclusive apresentar

como condição de pagamento todos os documentos necessários e solicitados por essa Administração.

15.5. Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como dados

estatísticos e demonstrativos de custos.

15.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser executados com a

observância de todas as normas técnicas e legais que norteiam a espécie, objeto do presente edital.

15.7. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais

ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por si, seus sucessores, representantes e/ou prepostos,

na execução do objeto do presente credenciamento, isentando o Município de toda e qualquer

responsabilidade.

15.8. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra especializada, atendidas todas

as exigências legais e pertinentes, responsabilizando-se por todas as despesas decorrentes da

execução do contrato, inclusive locomoção e seguro de acidentes, atendendo ainda, todas as exigências

legais pertinentes, tais como trabalhistas, sociais, tributárias, previdenciárias, fundiárias, normas técnicas

e demais, quaisquer outros que forem devidos, quer em relação à execução dos serviços, quer em

relação a seus empregados, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas.

15.9. Como único e exclusivo responsável, arcar com o pagamento de todos os encargos e demais

despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais como: emolumentos prescritos e que digam

respeito ao serviço, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias, trabalhistas,

fundiárias, enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo

que não expressas no presente edital.

15.10. Comunicar expressamente à Contratante, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer

situação anômala no decorrer da execução do Contrato.

15.11. Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e

informações acerca dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda

e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos.

15.12. Assumir integral responsabilidade, na medida de suas obrigações, pela remuneração e

pagamento dos encargos fiscais, tributários, previdenciários, de seguros, de eventuais danos causados a

terceiros e outros similares, eximindo o Município de quaisquer ônus e reivindicações perante terceiros.

O contrato firmado não gera qualquer vínculo empregatício ou societário entre os interessados, sendo

que cada um assume a responsabilidade integral trabalhista pelo pessoal de seu quadro.
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15.13. É vedada a cobrança ao usuário de qualquer sobretaxa, a retenção e/ou exigência de

apresentação de qualquer documento(s) adicional (ais), aposição de assinatura em guia e/ou documento

em branco ou de garantia de qualquer espécie, cobrança de depósito e/ou caução de qualquer natureza.

15.14. A Administração se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução

do objeto da contratação, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente

autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente

executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei Estadual 15.608/07 e Lei Federal nº

8.666/93.

15.15. Responsabilizar-se pela manutenção do seu cadastro (tais como telefone, e-mail e endereço)

atualizado perante o Município, bem como pela tempestividade de suas certidões para fins de

pagamento dentro do prazo de vigência, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR.

15.16. Notificar previamente a Secretaria Municipal de Educação, expressamente, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias corridos, caso tenha interesse em se descredenciar, mediante promoção de

denúncia do ajuste pactuado, sob pena de incidência de sanções administrativas previstas neste

instrumento, independente das sanções civis na forma da Lei.

15.17. Manter comunicação contínua com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação,

enviando relatórios mensais sobre os serviços prestados e mantendo contato sempre que necessário.

15.18. A Credenciada deve estar ciente que o local poderá sofrer vistorias pela comissão de

Credenciamento sem aviso prévio, para acompanhar a rotina e os procedimentos realizados na clínica.

15.19. O preço pago pelos serviços prestados pela Contratada compreende todos os custos da

execução dos serviços objeto desta contratação, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas,

previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à

sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à Contratada além dos

valores estipulados.

15.20. A Contratante também se reserva no direito de recusar todo e qualquer produto e/ou serviço que

seja considerado inadequado, que não atender as especificações contidas no presente edital bem como

as normas e especificações técnicas que devam ser observadas para a prestação dos serviços, de

acordo com as especificações técnicas do edital.

15.21. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 112, § 1º, inc. II, da Lei Estadual n.º 15.608/07 e

no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, observadas as formas de prorrogação previstas nos artigos 104 a

106 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

15.22. A participação no credenciamento importa total, irrestrita e irretratável aceitação das condições do

edital, cujo desconhecimento não poderá alegar.

15.23. Cumprir todas as demais obrigações constantes no Anexo I do edital.

16.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
16.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do contrato por intermédio de um servidor indicado como seu

representante.

16.2. Atestar a (s) Nota (s) Fiscal (is) correspondente (s) e demais documentos exigidos na execução do

contrato.
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16.3. Exercer controle em relação à quantidade e a qualidade dos serviços executados, a fim de

possibilitar seu fiel cumprimento do presente edital.

16.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na

prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

16.5. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade

dos materiais utilizados, equipamentos e serviços.

16.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

15.7. Efetuar, por si ou por intermédio de entidades conveniadas, o cadastramento dos responsáveis

pelos alunos que serão encaminhados à Contratada para realização dos procedimentos previstos neste

instrumento.

16.8. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.

17.0. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em

uma ou mais das situações a seguir:

17.2. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta

ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal ou que possua alguma sanção administrativa

exarada por esta Prefeitura que seja impeditiva de participar de licitações e contratar com a

Administração, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93;

17.3. Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;

17.4. Empresa que tenha como sócio(s) servidor (es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental

da Administração Municipal.

17.5. O contrato celebrado é estimativo, dependendo do interesse público o seu integral cumprimento de

valores.

17.6. Em virtude da imprevisibilidade do resultado quanto à quantidade de requerimentos apresentados

para prestação de serviços e do desconhecimento do número de prestadores em condições de celebrar

eventuais contratos para o objeto deste Chamamento, a contratação/execução da capacidade

operacional mínima ou máxima do prestador poderá não ser garantida.

17.7. O Credenciamento se dará por item, ou seja, poderá, a proponente, optar por credenciar-se

somente ao item ou aos itens que tenha condições de atender, conforme Anexo II.

17.8. A contratação se dará em caráter personalíssimo, em razão do que, não será admitida a

terceirização dos serviços sem a anuência prévia da Contratante.

17.9. O atendimento se fará pelo sistema de rodízio entre as credenciadas, obedecendo à data que foi

protocolada a documentação, bem como o deferimento do credenciamento pela Comissão Especial de

Credenciamento.

17.10. A distribuição da demanda será realizada de forma igualitária, considerando a capacidade técnica

instalada e a oferta de agendas das credenciadas, sempre excluída a vontade da Administração na

determinação da demanda por credenciado.

17.11. A autoridade abaixo autoriza a publicação do edital e demais trâmites necessários para o

prosseguimento deste certame, em cumprimento à determinação do art. 14 do Decreto Municipal nº

132/2021 de 19 de novembro de 2021.
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Colombo, 02 de setembro de 2022.

_____________________________ ___________________________________
Alcione Luiz Giaretton Marcia Contente

Secretário Municipal da Educação Fiscal Técnico (SEMED)

__________________________________ ___________________________________
Marcelo Vidolin Luciano Ferreira dos Santos

Fiscal de Contrato Elaborador do Projeto Básico
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
Órgão Requisitante: Secretária Municipal de Educação

Processo Administrativo: 10244/2022

1.0. OBJETO: Credenciamento de instituições de ensino privadas e/ou comunitárias, conforme

categorias administrativas enquadradas pela Lei Federal n.º 9.394/96 (LDBEN), que poderão ser

chamadas a firmar contrato com o município de Colombo.

2.0. Valor Máximo: R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais).

3.0. Especificações:

3.1LOTE 001 – BOLSA CRECHE
Obs. Foi considerado 200 dias letivos e 20 dias mês.

3.2 Valores Apurados

4.CRONOGRAMA

PROCESSO DATA

Divulgação do Edital

Período de Publicação

Entrega da Documentação

Divulgação de resultado das instituições habilitadas

Prazo para recurso

Período de análise e divulgação dos recursos

Homologação

Item
Codigo
item

Sistema

Qtde.
Vaga
s

Unid. Meses Descrição
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

01 44.392 50 Serviço 12
Credenciamento Período Parcial Manhã
Infantil 3

500,00 300.000,00

02 44.393 50 Serviço 12
Credenciamento Período Parcial Tarde
Infantil 3

500,00 300.000,00

03 44.394 200 Serviço 12
Credenciamento Período Integral
Infantil Infantil 1

1.000,00 2.400,000,00

04 44.395 200 Serviço 12
Credenciamento Período Integral
Infantil Infantil 2

1.000,00 2.400,000,00

Valor Total Lote 5.400.000,00

Item Descrição Colombinho
Nova

Geração
Escola
Iluminar

Prefeitura
Curitiba

Prefeitura
Colombo
Orçamento
2021 (Custo
Aproximad
o Aluno
mês)

Menor
Valor

01
Credenciamento Período Parcial
Manhã Infantil 3

620,00 550,00 500,00 500,00 520,00 500,00

02
Credenciamento Período Parcial
Tarde Infantil 3

620,00 550,00 500,00 500,00 520,00 500,00

03
Credenciamento Período Integral
Infantil Infantil 1

1.050,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.040,00 1.000,00

04
Credenciamento Período Integral
Infantil Infantil 2

1,050,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.040,00 1.000,00



16

PROCESSO Nº. 10244/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2022

FONE: (41) 3656 – 8080 / (41) 3656-8138
Rua XV de Novembro, 105 – Centro.
CEP 83.414-000 - Colombo/ PR
CNPJ 76.105.634/0001-70
www.colombo.pr.gov.br

Estabelecido, especialmente, para a habilitação das instituições interessadas das 500 (quinhentas vagas),
constantes no preâmbulo deste Termo de Referência.

O presente credenciamento ficará aberto para toda instituição de ensino interessada em compor o banco
de instituições habilitadas para a prestação de serviços educacionais à Educação Infantil (bolsa creche),
a partir da primeira quinzena do mês de xxxxxx do corrente ano letivo.

5.DA INSCRIÇÃO

5.1 As instituições de ensino privadas e/ou comunitárias interessadas no credenciamento deverão
comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Colombo, localizada na Rua XV de Novembro, 105 –
Coordenação de Licitações, no período de XX de XXXXXXX a XX de XXXXXX, no horário das 8h às 12h
e das 14h às 17h e apresentar os seguintes documentos, conforme o caso.

5.2 DOCUMENTAÇÃO

As instituições de ensino privado e comunitário que pretendem participar do processo de credenciamento
deverão apresentar os seguintes documentos atualizados:

Ofício assinado por representante legal, dirigido ao Senhor Secretário Municipal da Educação de
Colombo, manifestando interesse e quantidade de vagas que deseja ofertar no processo de
credenciamento para prestação de serviços educacionais para o atendimento na Educação Infantil, de
acordo com a legislação vigente (ANEXO I).

Estar devidamente registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Cópia legível do Registro Social quando empresa individual, Contrato Social ou Estatuto Social da
Instituição de ensino devidamente registrado, na forma da lei.

Cópia do CNPJ (atualizado/vigente).

Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, se for o caso, devidamente registrada, na
forma da lei.

Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal.

Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do tesoureiro, quando houver.

Cópia do documento que autoriza o presidente ou o representante legal a assinar pela entidade (Ata da
eleição, nomeação e/ou outros).

Cópia do Alvará de Funcionamento (atualizado e vigente).

Cópia da Resolução de Autorização de Funcionamento e Resolução da Renovação da Autorização de
Funcionamento, quando houver (Vigente).

Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento.

Liberação da Vigilância Sanitária para o funcionamento.

Certidão Negativa de Débito MUNICIPAL (vigente).

Certidão Negativa de Débito ESTADUAL (vigente).

Certidão Negativa de Débito FEDERAL (vigente), abrangendo inclusive as contribuições previdenciárias.

Certificado de Regularidade do FGTS (vigente).

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos Termos da Lei 12.440/2011 (vigente).

Cópia do Projeto Político-Pedagógico da instituição de ensino, último aprovado pelo Núcleo Área Norte.

Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha
sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos
envelopes. Não será permitida a participação de empresas em recuperação judicial.

5.2.2 DECLARAÇÕES

a) Declaração elaborada em papel timbrado de inexistência no seu quadro funcional 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 (Lei
Federal n.º 9.854/99) (ANEXO III).
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (ANEXO IV).

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que atende aos
requisitos referentes à qualificação técnica, mantendo profissionais habilitados, de acordo com as
exigências legais (ANEXO V).

d) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que concorda com o
valor a ser pago por criança matriculada nos termos especificados neste edital (ANEXO VI).

e) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que, se contratada, não
cobrará nenhum tipo de valor financeiro, nem solicitará bens e produtos das famílias, conforme ANEXO
VII.

5.2.3 Toda a documentação exigida deverá estar vigente até a data de entrega, conforme ordem
apresentada no ANEXO VIII. Todas as folhas devem ser numeradas sequencialmente e rubricadas pelo
representante legal da instituição de ensino.

5.2.4 O Município se reserva ao direito de exigir, em qualquer tempo, a apresentação do documento
original para comprovação de sua cópia.

5.2.5 A ausência de quaisquer dos documentos exigidos ou a presença de irregularidades nestes
inviabilizará o credenciamento e a consequente habilitação da instituição de ensino.

As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste edital serão desconsideradas.

Não será aceito nenhum documento após a data final da entrega, bem como documentos estranhos ao
edital.

6. DA COMISSÃO

6.1 A Secretaria Municipal da Educação designou, por meio de Portaria, Comissão Técnica de
Avaliação, integrada por servidores, para averiguação in loco das condições de infraestrutura das escolas
privadas a serem credenciadas.

7. DAS VAGAS

7.1 A instituição de ensino deverá informar a quantidade de vagas de seu interesse. A contratação total
ou parcial do número de vagas disponibilizadas pela instituição de ensino só ocorrerá conforme a
necessidade da Secretaria Municipal da Educação, levando em consideração a demanda de cada
região/bairro e previsão orçamentária e financeira.

7.2 A ocupação das vagas nos espaços cedidos pela Administração será, exclusivamente, de vagas
oriundas da Demanda Manifesta da Secretaria Municipal da Educação, estando a instituição de ensino
proibida de ocupar a vaga com matrículas não oriundas da Administração.

7.3 O número de vagas oferecidas pela instituição de ensino deverá respeitar até o limite da capacidade
das turmas, conforme Deliberação 02/14-CEE.

7.4 As vagas serão preenchidas com crianças de 0 a 3 anos do cadastro de interesse de vagas da
Secretaria Municipal da Educação que compõe a demanda manifesta da Rede Municipal de Ensino.

7.5 Fica a cargo da Secretaria Municipal da Educação a distribuição das vagas para a efetivação das
matrículas, nas instituições contratadas.

7.6 O valor a ser pago, por criança matriculada em período integral, por dia de trabalho educacional (dia
letivo), será de R$ XXXXX (XXXXXXXX) e, para a de meio período, o valor será de R$ XX (XXXXXXXX).
O valor anual a ser pago, correspondente a cada criança matriculada em período integral será de até
R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) e, para cada criança matriculada em meio período, será de até R$ xxxxxx
(xxxxxxxxxxx), correspondente a 200 (duzentos) dias letivos. Em referido valor, estão inclusos todos os
custos, inclusive a alimentação.

7.7 O atendimento à criança será gratuito, sendo expressamente vedado a instituição de ensino cobrar
da família beneficiada qualquer valor financeiro, bem como solicitar bens e produtos das famílias.
(ANEXO VII)

7.8 As instituições contratadas têm total compromisso com os custos referentes às atividades
extracurriculares, uniformes, mochilas e agendas, entre outros itens que possam colocar a criança
atendida em situação de discriminação ou inferioridade.
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7.10 As vagas para matrículas a serem ofertadas serão as seguintes:

Período Parcial Manhã Infantil 3 – 50 vagas;

Período Parcial Tarde Infantil 3 – 50 vagas;

Período Integral Infantil Infantil 1 – 200 vagas e Infantil 2 – 200 vagas.

7.12 A instituição de ensino contratada não pode se recusar a matricular as crianças encaminhadas pela
Secretaria Municipal da Educação, salvo se comprovado que as vagas ofertadas foram preenchidas.
8. DA CONVOCAÇÃO

8.1 As instituições de ensino interessadas em se credenciar deverão apresentar o ofício de
manifestação de interesse de vagas, conforme modelo constante no Anexo I, à Secretaria Municipal da
Educação acompanhado de todos os documentos para credenciamento.

8.2 Encerrado o prazo estabelecido no item 4 (e ANEXO II) deste Termo de Referência, os documentos
para o credenciamento serão analisados pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de
Colombo.

8.3 Serão consideradas habilitadas as instituições de ensino que apresentarem todos os documentos
exigidos e que atenderem os requisitos de estrutura física para atendimento das vagas de interesse,
mediante parecer da Comissão Técnica de Avaliação após visita in loco.

8.4 As instituições de ensino participantes que tiveram o credenciamento indeferido, após a publicação
das habilitadas, poderão impetrar recurso contra a decisão da Comissão, no prazo de 3 (três) dias úteis a
contar da data da publicação.

8.5 O resultado do julgamento será publicado em Diário Oficial do Município. Se julgado procedente,
haverá nova publicação de resultado das habilitadas.

8.6 O credenciamento não implicará na obrigação da Secretaria Municipal da Educação em adquirir as
vagas ofertadas pela instituição de ensino. A quantidade ofertada será contratada de acordo com a
necessidade da Secretaria Municipal da Educação, admitindo-se a hipótese de não haver necessidade
de contratação.

9. DAS RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

9.1 É de responsabilidade da instituição de ensino contratada pela Secretaria Municipal da Educação:

a) Atender às Diretrizes e demais normas relativas à Educação Infantil, especificamente as Leis Federais
n.º 9.394/96, n.º 8.069/90, Lei n.º 13.146/2015 e Deliberação n.º 02/2014 do CEE e decreto 6425 de 04
de abril de 2008.

b) Não praticar qualquer forma de discriminação , exclusão ou tratamento diferenciado à criança
encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação.

c) Da frequência:

I. A instituição de ensino deverá realizar diariamente o controle de frequência, conforme modelo enviado
pela Secretaria Municipal da Educação.

II. A instituição de ensino deverá enviar mensalmente à Secretaria Municipal da Educação cópia do
controle de frequência, listagem das crianças, com os documentos, conforme item 10.3 deste Termo de
Referência.

II. Havendo ausência da criança por 03 (três) dias consecutivos, entrar em contato com a família,
solicitando justificativas que deverão ser registradas no controle de frequência, no campo “observações”
ou no verso da folha.

III. A instituição de ensino deverá informar aos pais ou responsáveis que atrasos consecutivos na
entrada/saída das crianças e faltas sem justificativa serão informados ao Conselho Tutelar para adoção
das providências cabíveis.

IV. A ausência da criança, sem justificativa, pelo período de 10 (dez) dias consecutivos ou 20 (vinte) dias
alternados, num período de 60 (sessenta) dias, deve ser informada, por meio de ofício, à Secretaria
Municipal da Educação, que avaliará a continuidade ou ocupação da vaga na instituição de ensino.

V. Caso haja desistência por parte da família na continuidade dos serviços educacionais, a instituição de
ensino deverá efetivar o desligamento da família por meio de declaração de desistência e encaminhar à
Secretaria Municipal da Educação.
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d) Do respeito e segurança à integralidade da criança:

I. Manter a criança sob sua guarda e proteção até ser devolvida ao seu responsável ou a uma pessoa
autorizada por ele.

II. Comunicar à Secretaria Municipal da Educação e ao Conselho Tutelar situações que envolvam a
criança em situação de risco ou vulnerabilidade social.

e) A contratada não cobrará nenhum tipo de valor financeiro nem solicitará bens e produtos das famílias.

f) A instituição de ensino somente poderá efetivar a matrícula da criança, mediante a apresentação do
encaminhamento expedido pela Secretaria Municipal da Educação.

g) A matrícula deverá ser efetivada pelos pais ou responsáveis legais, por meio de requerimento de
matrícula, conforme documento encaminhado à Secretaria Municipal da Educação.

h) É vedado à instituição de ensino firmar contrato de prestação de serviços com os responsáveis pela
criança durante os 200 (duzentos) dias letivos de atendimento do calendário escolar.

i) Ter calendário letivo , aprovado anualmente pelo Núcleo Regional Área Norte, garantindo os 200 dias
de trabalho educacional (dias letivos).

j) É dever da instituição de ensino recepcionar as equipes da Secretaria Municipal da Educação ,
apresentar

documentação quando solicitada e prestar todos os esclarecimentos, durante a fiscalização, que poderá
acontecer a qualquer tempo sem prévio agendamento.

j) Participar das ações formativas , quando convocada, relacionadas à Educação Infantil que ocorram no
âmbito municipal.

k) É dever da instituição de ensino realizar e manter atualizado o cadastro das crianças matriculadas.

l) A instituição de ensino deve oferecer todas as refeições diárias às turmas, com cardápio elaborado e
assinado por nutricionista responsável:

I. Período integral, 04 (quatro) refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E, para as
turmas de Infantil 1, acrescenta-se a colação “fruta”.

II. Meio período, manhã: duas refeições (café da manhã e almoço). E, para as turmas de berçário,
acrescenta-se a colação “fruta”.

III. meio período, tarde: duas refeições (lanche e jantar).

m) A instituição de ensino deverá possuir instalações , equipamentos e materiais em condições
adequadas.

n) Manter as condições de segurança e higiene dentro das normas estabelecidas pelos órgãos
competentes.

o) É compromisso da instituição de ensino manter o quadro de funcionários necessário ao atendimento
da criança, conforme deliberação nº 02/14 - CEE.

p) Manter Projeto Político-Pedagógico e Regimento Interno em consonância com as normas
estabelecidas e aprovado pela Secretaria Municipal da Educação.

9.2 A instituição de ensino contratada deverá assumir integral responsabilidade, na medida de suas
obrigações, pela remuneração e pelo pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas, tributários,
previdenciários, de seguros e outros benefícios de eventuais danos causados por terceiros e outros
similares, eximindo o município de quaisquer ônus e reinvindicações contra terceiros.

10. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

10.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal
correspondente, aos dias letivos efetivados, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

10.2 Nenhum pagamento será devido à instituição de ensino se a criança não tiver sido, formalmente,
encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação.

10.3 Com as notas fiscais, a instituição de ensino contratada deverá apresentar:

a) Requerimento de pagamento.
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b) Cópia do controle da frequência diária das crianças.

c) Prova de regularidade fiscal por meio de certidões atualizadas e/ou cadastro de fornecedor do e-
compras.

11. DAS PENALIDADES

11.1 Verificado descumprimento das determinações deste edital ou a perda da qualidade, a instituição de
ensino contratada será notificada para que, no prazo estabelecido pela contratante, conforme
irregularidade identificada, a situação seja resolvida e cumpra-se o previsto no edital.

11.2 Garantido o direito do contraditório e da ampla defesa, poderão ser aplicadas as sanções previstas
neste edital se comprovado:

a) Descumprimento total ou parcial do disposto neste edital ou no contrato firmado.

b) Falsidade ou omissão nas declarações prestadas pela instituição de Educação Infantil e Secretaria
Municipal da Educação.

c) Perda da qualidade do serviço prestado às crianças beneficiadas.

d) A avaliação da qualidade será analisada com base:

I. Nos relatórios de vistoria realizados nas instituições de ensino contratadas.

II. No número de reclamações pelos serviços prestados pela instituição de ensino contratada,
devidamente apuradas e comprovadas.

III. Na constatação do descumprimento das responsabilidades da instituição de ensino contratada,
elencadas no item 9 do Termo de Referência.

11.3 O contrato será rescindido se comprovado o descumprimento reincidente das cláusulas do edital,
nos termos do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.4 No descumprimento total ou parcial, a Administração Pública deverá, a seu juízo, aplicar à
CONTRATADA as sanções a seguir elencadas, sem prejuízo daquelas outras previstas na Lei 8.666/93,
garantindo a prévia defesa:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, nos seguintes casos:

I. Em descumprimento de prazos.

II. Em caso de dificuldades para que a Fiscalização execute seu trabalho.

III. Em casos de descumprimento da Legislação.

b) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da fatura correspondente ao mês da infração,
na hipótese de descumprimento de quaisquer das condições do contrato.

c) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da fatura correspondente ao mês da infração,
na hipótese de reincidência da ação que tenha justificado a aplicação da multa estabelecida na alínea
anterior.

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado total do contrato, na hipótese de inexecução
parcial deste.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, na hipótese de inexecução total
deste.

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.

g) Declaração de inidoneidade para licitar, contratar ou se credenciar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação pela autoridade
que aplicou a pena, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido prazo não superior a 2 (dois) anos.

12. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

12.1 A contratação decorrente deste Chamamento Público será por meio da formalização de um
processo de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93.
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12.2 Previamente à celebração do contrato, a Secretaria Municipal da Educação, através da Comissão
Técnica de Avaliação, vistoriará as Instituições, a fim de oferecer a veracidade das informações
prestadas quando do seu credenciamento. Podendo ainda, a Comissão considerá-la descredenciada
para a prestação de serviços, caso a instituição não apresente qualificação para tal.

12.3 O reajuste do valor contratual será mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha substituí-lo. Esse reajuste ocorrerá sempre no mês de
janeiro, sendo aplicados os índices acumulados dos doze meses anteriores.

12.4 O fato da instituição ser considerada HABILITADA não importará para a Administração Municipal,
em obrigatoriedade de contratação, visto que o município se pautará no limite financeiro previsto na
dotação orçamentária para a oferta de vagas na Educação Infantil.

12.5 O prazo de execução dos serviços será de 12 meses após a assinatura do Contrato e/ou
recebimento da Nota de Empenho.

12.6 A vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato, e os
serviços deverão ser iniciados conforme calendário letivo da instituição de ensino contratada. Podendo
ser prorrogado, até o limite legal, desde que haja interesse da Administração, observadas as disposições
da Lei que autoriza a celebração do contrato.

13. HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO

13.1 Será descredenciada a instituição que descumprir qualquer dos itens previstos no edital ou qualquer
disposição legal vigente, sempre assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2 Será também descredenciada a instituição que se recusar a atender as convocações do Município
ou que não cumpra o disposto no contrato, sempre assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 O Município de Colombo poderá revogar ou anular o edital, no todo ou em parte, nos termos do art.
49 da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.2 Não será permitido o credenciamento das instituições:

a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em
geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93.

b) suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura
Municipal de Colombo, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93.

c) sob processo de falência.

14.4 A Secretaria Municipal da Educação prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados
pelos interessados.

14.5 Conforme previsto no artigo 1º, III da Lei Municipal n.º 1502/2019, é expressamente vedado o
pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos valores previstos no credenciamento.

14.6 A revogação ou anulação do Credenciamento não gera direito à indenização, ressalvadas as
hipóteses descritas na Lei Federal m.º 8666/93.

14.7 Será facultado às Comissão promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou
complementar a instrução do processo e a aferição do atendimento aos critérios de habilitação de cada
instituição, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos e/ou
documentos destinados a fundamentar as decisões da Comissão.

Desde já, ratificamos a necessidade dos serviços descritos e, tendo procedido à prévia pesquisa
de preços, solicitamos a sua contratação nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações
posteriores, assumindo integralmente a responsabilidade pela veracidade das informações consignadas.

Nos termos do artigo 38 da Lei 8.666/1993, estando de acordo com o projeto básico, objeto,
valor e dotações orçamentárias, autorizo a realização do procedimento a que se refere este processo.

___________________________________ ___________________________________
Alcione Luiz Giaretton Marcia Contente

Secretário Municipal da Educação Fiscal Técnico (SEMED)
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__________________________________ ___________________________________
Marcelo Vidolin Luciano Ferreira dos Santos

Fiscal de Contrato Elaborador do Projeto Básico
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PAPEL TIMBRADO DA MANTENEDORA

ANEXO II

MODELO DE OFÍCIO DE CREDENCIAMENTO

Ofício de Credenciamento Chamada Pública n.º 005/2022

Senhor Secretário Municipal da Educação

__________________________________(nome pessoa jurídica), inscrita no CNPJ n.º

___________________, com sede na

______________________________________________________________________________

_________aqui representado pelo

Sr.(a)___________________________________________________________ (representante legal)

portador da Cédula de Identidade RG n.º e CPF n.º vem requerer o credenciamento da

________________________ , pessoa jurídica de direito privado (com ou sem fins

lucrativos), devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º _______________________________com a

finalidade de firmar contrato com o município de Colombo, para atendimento do número de

crianças da demanda manifesta excedentes na Rede Municipal de Ensino, constantes da lista de

espera, residentes neste município, com idade de 0 a 3 anos. Para tanto, apresenta os

documentos necessários ao credenciamento nos termos da Chamada Pública n.º 005/2022 e

manifesta interesse em ofertar à Secretaria Municipal da Educação__________vagas, conforme

descrito abaixo:

QUANTIDADE
DE VAGAS OFERTADAS À

SEMED
TURMA CAPACIDADE

DA TURMA (m²)
Meio
Períod
o
manhã

Meio
Perío
do
tarde

Integral

BERÇÁRIO I
BERÇÁRIO II
MATERNAL I

Horário de funcionamento: Período integral - h às h
Meio Período manhã - h às h
Meio Período tarde - h às h

P. deferimento

Colombo, de de 2022.

_________________________________________
Nome e assinatura do

proponente
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ANEXO III
CRONOGRAMA

PROCESSO DATA
Divulgação do Edital
Período de Publicação
Entrega daDocumentação
Divulgação de resultado

das
instituições habilitadas
Prazo para recurso
Período de análise e divulgação dos
recursos
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PAPEL TIMBRADO

DA MANTENEDORA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE
ATENDIMENTO

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Empregamos menores, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição deaprendizes ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Colombo, de de 2022.

_________________________________________
Nome e assinatura do proponente
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PAPEL TIMBRADO

DA MANTENEDORA

ANEXO V

INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO

Declaramos, para os fins do disposto neste edital de

credenciamento, que não há nenhum impedimento legal

desta instituição para licitar ou contratar com a

Administração.

Colombo, de de 2022.

_________________________________________
Nome e assinatura do proponente
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PAPEL TIMBRADO DA
INSTITUIÇÃO

ANEXO VI

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

Declaramos, para os fins do disposto neste edital de

credenciamento, que a instituição atende aos requisitos

referentes à qualificação técnica, mantendo profissionais

habilitados, de acordo com as exigências legais.

Colombo, de _____________de 2022.

Representante da
Instituição
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PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO

ANEXO VII

ACEITE DOS VALORES PAGOS

Declaramos, para os fins do disposto neste edital de

credenciamento, que a instituição concorda com o valor a

ser pago por criança matriculada nos termos especificados

neste edital.

Colombo, de _____________de 2022.

Representante da
Instituição
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PAPEL TIMBRADO

DA INSTITUIÇÃO

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE ÀS FAMÍLIAS

À Secretaria Municipal da Educação,

Eu, , portador do documento de identidade n.º________

, presidente ou

representante legal da instituição ,

requerimento da inscrição n.º para se habilitar

no Credenciamento n.º 005/2022, declaro ao Município de

Colombo, em face dos requisitos apresentados no edital,

que será totalmente gratuita a oferta de atendimento à

criança, sem cobrar da família beneficiada qualquer valor

financeiro, bemcomo solicitar bens e/ou produtos.

Afirmo total compromisso com os custos referentes às

atividades extracurriculares, oficinas, uniformes, mochilas

e agendas, entre outros itens que possam colocar a

criança atendida em situação de discriminação ou

inferioridade.

Colombo, de _____________de 2022.

Representante da
Instituição
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ANEXO IX

FICHA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE DA COMISSÃO PARA
HABILITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Documentos
Para uso

exclusivoda
comissão
ENTREGA

a) Ofício assinado por representante legal, dirigido ao Senhor
Secretário Municipal da Educação de Colombo, manifestando
interesse e quantidade de vagas que deseja ofertar noprocesso de
credenciamento para a prestação de serviços educacionais para o
atendimento na Educação Infantil, de acordo com a legislação
vigente (ANEXO I).

Si
m

Não

b) Cópia legível do Registro Social quando empresa individual,
Contrato Social ou Estatuto Social da Instituição devidamente
registrado, na forma da lei.

Si
m

Não

c) Cópia do documento que autoriza o presidente ou o representante
legal a assinar pela entidade (ATA da eleição, nomeação e/ou
outros).

Si
m

Não

d) Cópia do CNPJ (atualizado/vigente).

Si
m

Não

e) Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria,se for
o caso, devidamente registrada, na forma da lei.

Si
m

Não

f) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do
representante legal.

Si
m

Não

g) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência dotesoureiro,
quando houver.

Si
m

Não

h) Cópia do Alvará de Funcionamento (atualizado e vigente).

Si
m

Não

i) Cópia da Resolução de Autorização de Funcionamento e
Resolução da Renovação da Autorização de Funcionamento,
quando houver (Vigente).

Si
m

Não
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j) Certidão Negativa de Débito MUNICIPAL (vigente).

Si
m

Não

k) Certidão Negativa de Débito ESTADUAL (vigente).

Si
m

Não

l) Certidão Negativa de Débito FEDERAL
(vigente),abrangendo, inclusive as contribuições

previdenciárias.
Si
m

Não

m) Certificado de Regularidade do FGTS (vigente).

Si
m

Não

n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos
Termos daLei 12.440/2011 (vigente).

Si
m

Não

o) Certidão negativa de falência, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa
tenha sido realizada em data não anterior a 90
(noventa dias) da prevista para a apresentação dos
envelopes.

Si
m

Não

p) Cópia do Projeto Político-Pedagógico da
instituição, últimoaprovado pela Secretaria Municipal
da Educação.

Si
m

Não

q) Declaração de inexistência no seu quadro
funcional 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 (Lei Federal n.º 9.854/99).

Si
m

Não

r) Declaração elaborada em papel timbrado e
subscrita pelo representante legal, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração. Si

m
Não

s) Declaração elaborada em papel timbrado e
subscrita pelo representante legal, que atende aos
requisitos referentes à qualificação técnica, mantendo
profissionais habilitados, de
acordo com as exigências legais.

Si
m

Não

t) Declaração elaborada em papel timbrado e
subscrita pelo representante legal, que concorda com
o valor a ser pago por criança matriculada, nos termos
especificados neste edital. Si

m
Não

u) Declaração elaborada em papel timbrado e
subscrita pelo representante legal, que, se contratada,
não cobrará nenhum tipo de valor financeiro, nem
solicitará bens e produtos das famílias, conforme
Anexo VI.

Si
m

Nã
o
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Data de entrega: / /2022.

Ciente pela entidade (Nome
e RG)
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PAPEL TIMBRADO DA

INSTITUIÇÃOANEXO X

OFÍCIO DE
RECURSO

Recurso contra decisão relativa ao Edital de
Credenciamento, realizado pela SecretariaMunicipal da
Educação do Município de Colombo.

À Comissão de Licitações do Credenciamento n.º 005/2022.

Eu,________________, portador do documento de identidade n.º

, presidente ou representante legal
da instituição , requerimento
da inscrição n.º para se habilitar
no Credenciamento n.º 005/2022, apresento recurso ao
Município de Colombo, em face da decisão da Comissão
de Credenciamento do referido procedimento, pelos fatos e
fundamentos que passo a expor.

I. Do objeto de recurso
(explicar a decisão que está
contestando).
II. Dos argumentos de recurso.
III. Dos documentos que fundamentam o recurso (opcional).

Colombo, de de 2022.

Ass. do proponente

Recebido em: / /2022

Por:
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PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO

ANEXO XI

PLANO DE TRABALHO

Caracterização da instituição: Nome da instituição,
endereço, telefone, número de turmas, faixa etária
atendida, nomear a equipe gestora (diretora e pedagoga).

Colombo, de _____________de 2022.

Representante da
Instituição

Diagnóstico

(Como estamos)

Objetivos

(Onde
queremo
schegar)

Metas
(Como)

Ações
(O que

será
feito)

Responsáveis
segmentos
(Quem)

Prazo
(Quando)
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ANEXO X

Ficha de Análise da Documentação da Comissão para
a Habilitação da Instituiçãode Ensino

FICHA DE ANÁLISE DA COMISSÃO
PARA

A HABILITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

Document
os

Para uso
exclusivo

da comissão
a) Ofício assinado por representante legal, dirigido ao
Senhor Secretário Municipal da Educação de Colombo,
manifestando interesse e quantidade de vagas que deseja
ofertar no processo de credenciamento para prestação de
serviços educacionais para o atendimento na Educação
Infantil, de acordo com a legislação vigente (ANEXO I).

Válido Inválido

b) Cópia legível do Registro Social quando empresa
individual, Contrato Social ou Estatuto Social da Instituição
devidamente registrado, na forma da lei.

Válido Inválido
c) Cópia do documento que autoriza o presidente ou o
representantelegal a assinar pela entidade (ATA da eleição,
nomeação e/ou outros).

Válido Inválido

d) Cópia do CNPJ (atualizado/vigente).

Válido Inválido
e) Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria,
se for ocaso, devidamente registrada, na forma da lei.

Válido Inválido
f) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do
representantelegal.

Válido Inválido
g) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do
tesoureiro,quando houver.

Válido Inválido
h) Cópia do Alvará de Funcionamento (atualizado e vigente).

Válido Inválido
i) Cópia da Resolução de Autorização de Funcionamento
eResolução da Renovação da Autorização de
Funcionamento, quando
houver (Vigente). Válido Inválido

j) Certidão Negativa de Débito MUNICIPAL (vigente).

Válido Inválido
k) Certidão Negativa de Débito ESTADUAL (vigente).

Válido Inválido
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l) Certidão Negativa de Débito FEDERAL (vigente),
abrangendo,inclusive as contribuições previdenciárias.

Válido Inválido
m) Certificado de Regularidade do FGTS (vigente).

Válido Inválido
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos Termos da
Lei12.440/2011 (vigente).

Válido Inválido
o) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido
realizada em data não anterior a 90 (noventa dias) da
prevista para a apresentação dos envelopes. Válido Inválido

p) Cópia do Projeto Político-Pedagógico da instituição,
últimoaprovado pela Secretaria Municipal da Educação.

Válido Inválido
q) Declaração de inexistência no seu quadro funcional 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 (Lei Federal n.º
9.854/99.

Válido Inválido

r) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal, assegurando a inexistência de
impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração. Válido Inválido

s) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal que atende aos requisitos referentes à
qualificação técnica, mantendo profissionais habilitados, de
acordo com as
exigências legais.

Válido Inválido

t) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal, que concorda com o valor a ser pago por
criança matriculada, nos termos especificados neste edital.

Válido Inválido

Após a verificação da documentação apresentada, a Comissão responsável
pela realização do Credenciamento considera a empresa acima identificada
como HABILITADA para a contratação nos termos do edital, devendo
aguardar a comunicação do Município de Colombo, para os procedimentos
de assinatura do contrato.
Após verificação da documentação apresentada, a Comissão responsável
pela realização do Credenciamento considera a empresa acima identificada
como NÃO HABILITADA. Se a mantenedora optar pela apresentação do
recurso, este deve ser conforme previsto no item 7.5 respectivamente do
edital de credenciamento.

Da Avaliação
Resultado final

HABILITADA

NÃO HABILITADA
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ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____ /2022
INEXIGIBILIDADE Nº _____ /2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022

O MUNICÍPIO DE COLOMBO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

76.105.634/0001-70, instalada na Rua XV de novembro, 105, CEP 83.414-000, Colombo/PR,

representado pelo Secretário Municipal de Educação, doravante denominado CONTRATANTE, e por

outro lado _____________________________________________________________________,

inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________________________,

com sede à ___________________________________________ – CEP ________-_____

__________________ - _____________ - _________, Telefone (___) ________________, neste ato

representada pelo Senhor ____________________________________, portador do documento de

Identidade/RG nº _____________________ - ______ e inscrito no CPF nº

__________________________, doravante denominada CONTRATADA, fundamentando-se nas

disposições da Lei nº 8666/93 e suas alterações, demais legislações pertinentes e conforme as

condições estabelecidas no Edital Chamamento Público nº. 005/2022 e seus Anexos, Inexigibilidade nº

_____ /2022, Processo Administrativo nº. 10244/202 resolvem celebrar o presente contrato mediante as

cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Credenciamento de instituições de ensino privadas e/ou comunitárias, conforme categorias

administrativas enquadradas pela Lei Federal n.º 9.394/96 (LDBEN), interessadas em se habilitar para a

prestação de serviços educacionais, que estejam regularmente constituídas e especializadas na área de

ensino para a prestação de serviços “Bolsa Creche”, visando ao atendimento temporário de vagas de

Educação Infantil.

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS:

LOTE 001 – BOLSA CRECHE
Obs. Foi considerado 200 dias letivos e 20 dias mês.

CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO
A CONTRATADA se compromete a executar os serviços de acordo com os padrões e condições

estabelecidos na Carta de solicitação de credenciamento apresentada para Chamamento Público nº

Item
Codigo
item

Sistema

Qtde.
Vaga
s

Unid. Meses Descrição
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

01 44.392 50 Serviço 12
Credenciamento Período Parcial Manhã
Infantil 3

500,00 300.000,00

02 44.393 50 Serviço 12
Credenciamento Período Parcial Tarde
Infantil 3

500,00 300.000,00

03 44.394 200 Serviço 12
Credenciamento Período Integral
Infantil Infantil 1

1.000,00 2.400,000,00

04 44.395 200 Serviço 12
Credenciamento Período Integral
Infantil Infantil 2

1.000,00 2.400,000,00

Valor Total Lote 5.400.000,00
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005/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALORES
O valor total do presente contrato será de R$ x,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Nos valores estão inclusas todas as despesas com encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes

do presente contrato.

Parágrafo 1º - A contratada é obrigada a respeitar os valores referenciais fixados no contrato, salvo o

disposto no Art. 65 da Lei nº. 8666/93, sob pena de suspensão temporária de participação em licitação e

exclusão definitiva do cadastro de seleção.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária LOA

1620/2021 sendo as seguintes dotações:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTES DESDOBRAMENTO

15.01.12.365.0010.2057.339039 1.103 65.01

15.01.12.365.0010.2132.339039 1.102 65.01

Para o exercício subsequente as dotações orçamentárias serão especificas daquele exercício.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS
O Município de Colombo efetuará os pagamentos mensalmente em até 30 (trinta) dias corridos a contar

da emissão da nota fiscal com aceite do fiscal de contrato.

§ 1º. Os pagamentos serão efetuados com base no número de alunos atendidos, mediante a

apresentação de relatório de atendimento, o qual deve conter a descrição dos serviços realizados.

§ 2º. O pagamento se dará por depósito bancário, devendo para isto a contratada apor à nota fiscal o

número da conta corrente, agência e banco.

§ 3º. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela

administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira e, sua apuração se fará desde a

data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à

taxa de 0,01% (um décimo) por cento ao mês e de 0,12 (doze décimos) por cento ao ano.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES
É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados na execução

dos serviços, decorrentes de sua culpa ou dolo.

§ 1º. O inadimplemento das obrigações assumidas sujeitará o credenciado às seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, sempre que forem constatadas irregularidades que não impliquem prejuízo

econômico para o município;

II - Rescisão do Contrato;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração

municipal, por prazo de até 02 (dois) anos, no caso de perda processual ou outro incidente que venha

causar dano ao erário municipal;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública nos casos de

prática de ato que resulte em prejuízo material para a administração, e o credenciado, regularmente

notificado não proceder ao ressarcimento.

§ 2º. A declaração de inidoneidade produzirá seus efeitos enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a administração municipal.
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CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÃO
A CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

I - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,

respeitando os direitos da CONTRATADA;

II - Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da CONTRATADA;

III - Fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, através da Sr (a).

__________________________________, portador)a) do documento de identidade RG nº

___________________________ e CPF nº: __________________________.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
§ 1º. O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

§ 2º. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

§ 3º. Os prazos para execução dos serviços serão descritos na Ordem de Serviço emitida pela

Secretaria Municipal de Educação.

§ 4º. A empresa contratada será convocada para assinar o Contrato de prestação de serviços em até 05

(cinco) dias úteis, a contar da intimação a este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 154, inciso I da Lei nº

15.608/07, bem como no presente edital.

§ 5º. A execução dos serviços decorrente do presente credenciamento terá o seu início a partir do

recebimento/retirada da Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente.

§ 6º. A prestação dos serviços somente poderá se iniciar mediante a apresentação da Ordem de Serviço

autorizada por servidor da Secretaria Municipal de Educação devidamente autorizado para este fim.

§ 7º. Farão parte integrante da Nota de Empenho ou instrumento equivalente o presente edital e seus

anexos, bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a

presente licitação.

§ 8º. A Nota de Empenho ou instrumento equivalente se regerá pelas cláusulas e disposições nele

constantes, pelas demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei

Estadual n.º 15.608/07, e a Lei Federal n.º 8.666/93, bem como pelas demais disposições legais

aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no

edital ou no instrumento não tendo sido mencionadas.

§ 9º. A Contratante providenciará a publicação resumida do contrato e de seus eventuais aditamentos,

se houver.

§ 10. Os Prazos de execução e vigência Poderão ser prorrogados nos termos do Art. 57, II da Lei

Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, é competente o Foro do Município de

Colombo.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual

teor e rubricadas para todos os fins de direito.

Colombo, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2022.
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________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Secretário Municipal de educação.

________________________________________
Nome da empresa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal

______________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fiscal de Contrato / Técnico
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ANEXO XII - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS

AOS

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

Assunto: Processo de pagamento. Documentação exigida.

Prezados Senhores:

No intuito de imprimir maior agilidade aos processos de liquidação e pagamentos das despesas

decorrentes das obrigações contraídas pelo Município de Colombo junto aos seus diversos fornecedores,

vêm se trazer ao conhecimento de Vossas Senhorias os procedimentos e a documentação que passará

a ser exigida em atendimento às normativas legais aplicáveis à espécie, conforme tópicos a seguir:

1.0. NORMAS/DOCUMENTOS EXIGÍVEIS EM TODOS OS PROCESSOS DE LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO

1.1. Independentemente da natureza do objeto contratado (e, portanto, para todo e qualquer

processo de pagamento), os fornecedores, juntamente com a nota fiscal/fatura, deverão instruir o pedido

de pagamento com os seguintes documentos:

I - Cópia (simples) da Nota de Empenho;

II - Via original da nota fiscal (devendo fazer menção expressa ao n° do empenho, bem como às

retenções tributárias cabíveis), assinada pelo fiscal de contrato e/ou Secretário da pasta responsável

pela contratação e fiscalização da prestação;

III - Certidão negativa de tributos municipais (sede da empresa);

IV - Certidão negativa de tributos municipais (Município de Colombo);

V - Certidão negativa de tributos estaduais (Estado sede da empresa);

VI - Certidão negativa de tributos federais;

VII - Certidão negativa de INSS;

VIII - Certificado de regularidade de FGTS;

IX - Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. (www.tst.jus.br/certidao).

X - Cópia do extrato de “Optante” ou Não Optante” pelo SIMPLES NACIONAL.

2.0. NORMAS/DOCUMENTOS EXIGÍVEIS EM RELAÇÃO À PECULIARIDADE DE CADA OBJETO

2.1. Prestação de serviços sem cessão de mão de obra

I - Todos os documentos relacionados no item “1”;

II - Cópia do comprovante de recolhimento de ISS no Município da sede da empresa, em relação ao

valor apresentado na nota fiscal, nas hipóteses de serviços em que o recolhimento não seja devido no

Município de Colombo;

III - Cópia do comprovante de recolhimento de INSS relativo à nota fiscal, nas hipóteses de incidência;

IV - Declaração do sócio ou representante legal da empresa de que não houve cessão de mão de obra à

Prefeitura Municipal na prestação dos serviços.

2.2. Serviços com cessão de mão de obra
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I - Todos os documentos relacionados no item “1” e no subitem “2.1”, salvo Declaração do sócio ou

representante legal da empresa de que não houve cessão de mão de obra à Prefeitura Municipal na

prestação dos serviços;

II - Relação dos funcionários disponibilizados ao Município de Colombo para a execução do objeto,

assinada pela empresa e pelo fiscal de contrato, individualizando o exato local da prestação e os

números de identidade civil e CPF/MF de cada um dos empregados;

III - Cópia dos holerites de todos os funcionários relacionados, relativamente ao mês da emissão da nota

fiscal ou, ao mês imediatamente anterior, na hipótese de esta ter sido emitida antes do quinto (5º) dia útil

do mês;

IV - Extrato/resumo da folha de pagamento dos funcionários da empresa relativamente ao mês da

emissão da nota fiscal ou, ao mês imediatamente anterior, na hipótese de esta ter sido emitida antes do

quinto (5º) dia útil do mês;

V - Comprovante de recolhimento do INSS dos funcionários (guia GPS) relativamente ao mês da

emissão da nota fiscal ou, ao mês imediatamente anterior, na hipótese de esta ter sido emitida antes do

quinto (5º) dia útil do mês;

VI - Comprovante de recolhimento do FGTS dos funcionários (GRF) relativamente ao mês da emissão

da nota fiscal ou, ao mês imediatamente anterior, na hipótese de esta ter sido emitida antes do quinto (5º)

dia útil do mês;

VII - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) somente

com a relação dos trabalhadores atuantes na execução do objeto a que se refere o contrato.

2.3. Obras e serviços de engenharia sem cessão de mão de obra

I - Todos os documentos exigidos no item “1” e no subitem “2.1”;

II - Cópia do comprovante de recolhimento/pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

em nome do(s) profissional (is) responsável (is) pela execução da obra ou consulta;

III - Relatório de medição e memorial descritivo da obra assinado pelo(s) profissional (is) responsável (is)

e pelo fiscal de contrato.

2.4. Obras e serviços de engenharia com cessão de mão de obra

I - Todos os documentos relacionados no item “1”, no subitem “2.2”, salvo Declaração do sócio ou

representante legal da empresa de que não houve cessão de mão de obra à Prefeitura Municipal na

prestação dos serviços;

II - Laudo de medição da obra assinado pelo engenheiro responsável e pelo fiscal de contrato, contendo

as medições de forma individualizada e especificada;

III - Cópia do alvará de construção, reforma, ampliação ou demolição, nos termos da legislação municipal;

IV - Matrícula CEI da obra;

V - Certidão negativa do INSS relativa à conclusão da obra (nas hipóteses de o pagamento fazer

referência à medição final);

VI - Cópia do Certificado de Vistoria e Conclusão da Obra (CVCO), expedido na forma da legislação

municipal (nas hipóteses de o pagamento fazer referência à medição final).

3.0. TERCEIRIZAÇÃO/SUBCONTRATAÇÃO
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Nas hipóteses em que o edital previu e a administração aceitou expressamente a terceirização de parte

da execução da prestação contratada, todos os documentos relacionados nos itens “1.0” e “2.0” e seus

respectivos subitens devem, também, ser apresentados em relação à empresa subcontratada,

observadas as peculiaridades de cada um dos objetos.

4.0. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Os documentos relativos a cada um dos pagamentos deverão ser entregues pela empresa contratada

diretamente ao fiscal de contrato a quem competirá a abertura dos respectivos processos administrativos

e seu encaminhamento.

Alerta-se que a omissão ou incorreção de qualquer dos documentos relacionados nesta missiva poderá

implicar na retenção dos pagamentos.


