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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Federal
10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Estadual nº 8.199/2006, Decreto Estadual nº 840/2017, Lei
Estadual 10.442/2016, Lei Complementar Estadual 605/2018 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e Lei Federal 123/2006.

OBJETO: Contratação de prestador de serviço, especializado, para desenvolvimento de cursos na área da
Assistência Social, na modalidade de Educação a Distância (EAD) e telepresenciais, e a produção de vídeos
(vídeoaulas, Scribble, Motion Graphics), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.seplag.mt.gov.br
SIAG: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/

[Pregão destinado a ampla concorrência com
concessão dos benefícios dispostos
nos Art. 42, 43 e 44 da Lei Federal 123/2006.]

PREGOEIRO (A): MARCOS ALEXANDRE PEREIRA STOCCO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022
PREÂMBULO
O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SETASC, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, e do (a) seu PREGOEIRO
(A) OFICIAL e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 090/2022/SETASC, de 13/06/2022, publicada no
Diário Oficial do Estado em 13/06/2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data,
horário e local abaixo indicados, fará realizar a licitação na modalidade PREGÃO “ELETRÔNICO”, do tipo
MENOR PREÇO por lote, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE
EDITAL, que será processada e julgada de acordo com as disposições do Edital e de seus Anexos, bem como
obediência ao disposto na Lei n. 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações,
Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Decreto Estadual nº 8.199/2006, Lei Estadual
10.442/2016, Decreto Estadual 840/2017, 1.528/2012 (e suas alterações), e subsidiariamente pela Lei n.
8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores), tendo por finalidade contratação de empresas
especializadas na prestação de cursos EAD e produção de vídeos.
Processo nº

00802/2022 [SIAG] E SETASC-PRO-2022/00802
[SIGADOC]

Nº DA LICITAÇÃO NO PORTAL SIAG:

022/2022

Início do acolhimento das propostas
eletrônicas:

A partir de 24/08/2022

Fim do acolhimento das propostas eletrônicas

05/09/2022 às 13h45min

Data da sessão e abertura das propostas:

05/09/2022 às 14h00min

TEMPO DA DISPUTA

O tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do
(a) Pregoeiro (a), seguindo-se um tempo randômico de 0
(zero) até 30 (trinta) minutos.

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO

www.seplag.mt.gov.br
SIAG: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/

REFERÊNCIA DE TEMPO

Horário de Cuiabá – MT (-1 hora de Brasília)

MANUAL PARA CADASTRAMENTO DO LICITANTE NO SIAG:
O licitante deverá seguir as orientações do manual, que se encontra disponível no site HTTP://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/
na aba FORNEDORES → DOWNLOADS → MANUAL PREGÃO ELETRÔNICO - LICITANTE. Qualquer dúvida consultar o help
desk da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/SIAG pelos telefones 0800-7222701 / (67) 3303-2730 /
(67) 3303- 2702, das 07:30 às 18:00 horas (horário de Cuiabá-MT).
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação - em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Portal de Aquisições”, constante da página
eletrônica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, endereço eletrônico: www.seplag.mt.gov.br, SIAG:
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/, do tipo MENOR PREÇO de acordo com o lote, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos.
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Contratação de prestador de serviço, especializado para desenvolvimento de cursos na área da Assistência Social, na
modalidade de Educação a Distância (EAD) e telepresenciais e a produção de vídeos (vídeoaulas, Scribble, Motion
Graphics), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1

Poderão participar desse certame empresas de quaisquer portes desde que possuam os requisitos mínimos de
habilitação e seu objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, deverá especificar atividade de prestação de
serviços ou fornecimento de bens pertinente e compatível com o objeto desta licitação de acordo com o lote;
2.1.1 Às micro empresas e empresas de pequeno porte serão concedidos os benefícios dispostos nos Art. 42, 43 e 44
da Lei Federal 123/2006;

2.2

O credenciado pela empresa deverá dispor de usuário (login) e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao
Sistema de Aquisições Governamental – SIAG, no endereço eletrônico http://www.seplag.mt.gov.br, na Área de
Aquisições/Portal de Aquisições ou diretamente no endereço eletrônico http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br.
2.2.1

2.3

O licitante cadastrado que esteja com a senha inativa há mais de 60 (sessenta) dias, deverá providenciar
revalidação da mesma junto à SEPLAG, através do telefone (65) 3613-3606 ou 3613-3718, com antecedência
que permita sua participação no certame.

A participação de empresas fornecedoras em pregões eletrônicos não estará vinculada à análise e aprovação do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso - CGF, mas, havendo o cadastro, e em plena validade, o
mesmo poderá ser utilizado em substituição aos documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal,
Trabalhista e Qualificação Econômico Financeira.

Caso o fornecedor deseje efetuar o CGF, os ofícios de encaminhamento da solicitação de cadastro, além da relação de
documentos necessários (Contrato Social, Certidões, dentre outros) à efetivação do cadastro, estão disponibilizados no site
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, no menu “Fornecedores”, na área de Downloads, no item “DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
PARA
CADASTRAR
A
EMPRESA”,
ou
diretamente
no
link:
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/dados/imglinks/COMO_SE_CADASTRAR[36].pdf.
2.4

O usuário e a senha poderão ser utilizados em qualquer Pregão Eletrônico, administrados pela Superintendência de
Aquisições da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Mato Grosso, salvo quando canceladas por
solicitação do credenciado, do responsável legal da empresa ou por iniciativa do Cadastro Geral de Fornecedores/MT,
devidamente justificado e nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.218/2006.
2.4.1 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por
ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria de
Estado de Assistência Social e Cidadania responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
2.4.2 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para
imediato bloqueio de acesso.

2.5

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente Licitação, servidor de qualquer órgão ou entidade
vinculado ao órgão promotor da Licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico.

2.6

A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site http://www.seplag.mt.gov.br, no link
“Portal de Aquisições” no menu Fornecedores – “Área do Licitante”, ou diretamente no endereço eletrônico
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, mediante digitação de login e senha pessoal e intransferível do representante
credenciado e subsequente inclusão e envio de sua proposta de preços e demais documentos de habilitação, até a
data e hora prevista no preâmbulo deste Edital.

2.7

Os licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação no presente certame
licitatório.
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2.8

O licitante responderá, sob as penas de lei, pela fiel observância das condições de participação estabelecidas nestas
cláusulas, reservando-se ao Pregoeiro (a) e equipe técnica e de apoio o direito de proceder a diligências quando julgar
necessário.

2.9

O presente Edital e o(s) Anexo(s) são complementares entre si, de modo que qualquer item, especificação ou
detalhamento de proposta constante em um desses documentos, mesmo que ausente no outro, serão considerados
válidos e eficazes.

2.10 As empresas interessadas deverão acessar o Edital pela Internet, nos sites: www.setasc.mt.gov.br, menu AQUISIÇÕES,
submenu PREGÕES/[Ano do Pregão], ou através do endereço eletrônico http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br no menu
“Edital”, ou mediante a entrega de 01 (um) pen drive diretamente na Coordenadoria de Aquisições da Secretaria de
Estado de Assistência Social e Cidadania, situada Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I, Fones: (65)
3613-5716 ou 998462-9666, no horário de segunda a sexta-feira das 07h30min às 18h00min (Horário de Cuiabá-MT).
2.11 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante o monitoramento por
criptografia e autenticação em todas as suas fases;
2.12 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação:

a) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor, bem como, à empresa da qual o servidor
seja gerente, administrador, sócio, dirigente ou responsável técnico.

b) Cujo dirigente participe na condição de acionista com poder de mando, cotista ou sócio de outro licitante,
também participante da presente licitação;

c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas: Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou punidas
com suspensão, desde que a punição alcance esta Administração. Em ambos os casos, o ato deverá ter sido
publicado na Imprensa Oficial ou no registrada no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas CEIS/MT, conforme Lei Estadual nº 9312/2010;

d) Os licitantes que estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções ou liquidações;
e) Sociedades empresariais cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto deste procedimento
licitatório;

f) Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando
desta licitação;

g) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
h) Não será admitida a participação de instituições sem fins lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam
ou não estejam de acordo com o objeto contratado;

3. DO TERMO DE REFERÊNCIA/PLANO DE TRABALHO
3.1. O termo de referência foi elaborado pelas Coordenadorias de Proteção Social Básica, Coordenadoria de Proteção
Social Especial de Alta Complexidade e Coordenadoria de Gestão do Trabalho, sob o número 016/2022, e teve como
base as necessidades de treinamento dos CRAS, CEAS e SUAS, conforme consta do Processo Administrativo Eletrônico
nº SETASC-PRO-2022/00802, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da Natureza da Despesa e do Programa de
Trabalho a seguir:
4.1.1. Órgão/entidade: 22 - SETASC;
4.1.2. Unidade: 22607;
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4.1.3. Projeto/Atividade: 2537;
4.1.4. Elemento de despesa: 33.90.39.051 e 33.90.39.006;
4.1.5. Fonte: 100, 125, 196 e 325
4.1.6. Programa: 522
4.2. Serão emitidas Notas de Empenho nos exercícios de 2022 e 2023, em atendimento às despesas dos respectivos
exercícios.
4.3. As despesas têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano
Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. Até o terceiro dia útil que anteceder a licitação, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências
e/ou impugnar o ato convocatório do Pregão, conforme Art. 25 do Decreto Estadual nº 840 de 10/02/2017.
5.2. Os pedidos de esclarecimento e de petições de impugnação, deverão ser protocolizadas na Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, ou encaminhadas via e-mail, como anexo ao corpo do mesmo, através do endereço
eletrônico licitacao@setasc.mt.gov.br, devidamente instruídos conforme item 5.4.
5.3. Não serão reconhecidas impugnações ou pedidos de esclarecimento enviadas por fac-símile;
5.4. Para que possam ser conhecidos os pedidos de esclarecimento e/ou impugnações, os mesmos deverão ser
devidamente instruídos com as seguintes informações:
5.4.1. Para os pedidos de esclarecimento: razão social, endereço, assinatura em todas as vias, telefone e e-mail
para contato, número do processo e do pregão ao qual se referem;
5.4.2. Para os pedidos de impugnação: razão social (no caso de pessoa física com CPF e RG), endereço, assinatura
em todas as vias, telefone, e-mail para contato, RG e CPF dos representantes legais, com cópia de procuração
se for o caso, cópia do Ato Constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor e ainda o número do
processo e do pregão ao qual se referem.
5.5. Os esclarecimentos/impugnações serão disponibilizados anexo ao Edital, no Sistema de Aquisições Governamentais –
SIAG (http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br), e no site da Secretaria de Estado Assistência Social e Cidadania
(http://www.setasc.mt.gov.br), na página correspondente a este edital, e passarão a integrar ou autos processuais;
5.6. No Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, serão disponibilizadas, além das respostas aos pedidos de
impugnação e esclarecimento, outras informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os
interessados devem consultar o site com frequência no endereço eletrônico https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br.
5.7. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, providências e/ou impugnações, interpostas após o decurso do
prazo legal e que não apontem de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
5.7.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
sendo que só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na
entidade.
5.8. Não sendo formulados até o prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos
para permitir a apresentação da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, não cabendo, portanto, aos
Licitantes, direito a qualquer reclamação posterior;
5.9. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal;
5.10. Caberá ao (à) pregoeiro (a) responder aos pedidos de esclarecimento e/ou impugnação (após análise da área técnica,
conforme o caso) até o dia útil anterior à data de abertura da sessão da licitação, conforme Art. 25, §1º do Decreto
Estadual nº 840 de 10/02/2017.
5.11. Se procedente e acolhida a impugnação os vícios do Edital serão sanados e, caso a formulação da proposta seja
afetada, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame;
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5.12. Na ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do
certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida
no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente;
5.13. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do
artigo 93 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízos das demais sanções previstas neste edital.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Para participar do Pregão Eletrônico, a interessada deverá se cadastrar no sistema, através do endereço eletrônico:
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, menu superior “FORNECEDORES”/E-Fornecedor Cadastro;
6.1.1. Para dúvidas de como se cadastrar, basta ir à Guia Downloads (na mesma página abaixo), clicar em “COMO
CRIAR LOGIN E SENHA”.
6.2. Possuindo o cadastro, a empresa interessada deverá acessar o sistema, através do endereço eletrônico
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, clicar no menu Fornecedor – acesso ao sistema (do lado esquerdo superior), e
informar na página que se abrirá o Usuário (login) e senha criados no Cadastramento.
6.3. Em seguida, deverá acessar no Menu “Pregões”, o item “Lançar Proposta”;
6.4. Após disponibilizado pelo sistema a relação de pregões eletrônicos disponíveis, o licitante deverá escolher o pregão o
qual deseja participar clicando no link “Visualizar”;
6.5. A licitante deverá, na página de credenciamento, informar se a mesma possui ou não porte de Microempreendedor
Individual, Micro ou Pequena Empresa;
6.5.1. No caso de informar se enquadrar em um dos portes acima, deverá também informar se possui alguma
restrição junto a documentação de regularidade fiscal exigida no edital.
6.6. Em seguida, deverão aceitar eletronicamente o Termo de Credenciamento e o Termo de Habilitação disponibilizados
pelo sistema no momento do lançamento das propostas.
6.7. A aceitação do credenciamento de responsável para representar os interesses da Empresa Licitante junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico
6.8. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de representação
para itens ou lotes distintos.
6.8.1. Em virtude da natureza do Pregão Eletrônico de não permitir a identificação dos representantes nas fases
iniciais, se após a adjudicação, ou posteriormente, for observada o descumprimento da vedação constante no
item 6.8, a empresa será desclassificada, sendo chamada a próxima na ordem de classificação.
6.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato
bloqueio de acesso.
6.10. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante:
6.10.1. Presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
6.10.2. Obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiros seus lances e propostas;
6.10.3. Dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da
perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua
desconexão.

6.11. As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o sistema poderão ser obtidas
através do SUPORTE TÉCNICO DO SIAG, através dos telefones: 0800-7222701 / (67) 3303-2730 / (67) 3303- 2702, ou
na documentação, disponível para download no site https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, no menu “Fornecedores”,
na opção “Downloads”.
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6.12. O usuário (Login) e a senha terão validade determinada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da SEPLAG, devidamente justificada;
6.13. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo
para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação,
correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n.
8.666/93;
6.14. No caso de o licitante enquadrar-se no inciso d, do subitem 2.14 deste edital, e ainda assim participar da licitação,
sagrando-se vencedora, o mesmo será inabilitado, procedendo-se ao chamamento do próximo na ordem de
classificação, podendo ensejar o mesmo às punições cabíveis, salvo se houver permissão legal para sua participação.

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ANEXOS
7.1. DA PROPOSTA ELETRÔNICA
7.1.1.

O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do site
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/, até o dia e horário previstos neste Edital.

7.1.2.

A informação dos dados para acesso deverá ser feita na página inicial do site
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/, opção “Fornecedor - Acesso ao Sistema” (lado superior esquerdo);

7.1.3.

Após informar os dados de acesso (usuário e senha), o licitante deverá clicar em “Lançar Proposta”, no
menu esquerdo superior.

7.1.4.

Selecionar na lista de pregões, o pregão desejado, clicando em “Visualizar” e confirmar o Credenciamento;
7.1.4.1. Para o exercício do direito de preferência para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
aplicar-se-ão, no curso desta licitação, as determinações contidas na Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e suas alterações, as quais deverão declarar sua condição, em campo
próprio do sistema, resguardando-se ao (à) Pregoeiro (a) a faculdade de realizar as diligências que
julgar necessárias para provar a alegada situação quando do cadastramento.
7.1.4.2. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06 e suas alterações
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em
outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital.
7.1.4.3. A não declaração no sistema da ME e EPP no momento do credenciamento acarretará a preclusão
automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser invocado
posteriormente;
7.1.4.4. Não serão inclusas no regime diferenciado para fins desta licitação, aquelas empresas que
estiverem enquadradas em qualquer das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

7.1.5.

Após confirmado o credenciamento, o licitante deverá clicar no botão “Criar Proposta”, disponibilizado pelo
sistema, selecionar no campo “Lote”, o lote desejado, informando os dados solicitados pelo sistema. Após
informado os campos, o licitante deverá salvar a proposta, clicando no botão “Salvar”, e em seguida no
botão “Enviar”.
7.1.5.1. O licitante deve atentar-se para que, no lançamento dos dados da proposta, não descumpra o
estabelecido no § 5o, Art. 30, da Decreto Federal 10.024/2019 que veda a identificação do
licitante. Portanto, nos campos disponibilizados pelo sistema para preenchimento da proposta, o
licitante, deve evitar quaisquer informações que possam identificá-lo.
“§ 5 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.”
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7.1.5.2. No campo Marca, caso seja produto desenvolvido pelo próprio licitante, e que possua o mesmo
nome da empresa, informar o texto “Marca Própria”, a fim de impedir sua identificação.
7.1.5.3. O simples salvamento da proposta eletrônica, não acarreta no seu envio e participação na sessão,
devendo a mesma ser devidamente enviada, clicando-se do botão “ENVIAR”.
7.1.6.

O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação, previstas no Edital e Anexo (s), sujeitando-se o licitante às sanções legais na
hipótese de DECLARAÇÃO FALSA, de acordo com as sanções previstas no Decreto nº 840/2017.

7.1.7.

Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital;

7.2. DOS ANEXOS DA PROPOSTA ELETRÔNICA
7.2.1. No cadastro da Proposta de Preços, após a mesma ter sido salva, o licitante deverá, na opção “Anexar
Documentos da Proposta”, anexar a proposta digitalizada e scanneada, nos moldes do Anexo II – Modelo de
Proposta e os demais os documentos que se fizerem necessários, quando exigidos;
7.2.1.1. Quando do envio da proposta digitalizada, o licitante deverá se atentar para que, no caso de estar
participando de mais de um lote, encaminhar o arquivo digitalizado, preferencialmente, somente
com a proposta referente ao lote para o qual está inserindo a proposta digitalizada;
7.2.1.2. O envio de um único arquivo, contendo propostas para todos os lotes aos quais o licitante esteja
participando, pode levar à identificação do mesmo, através da informação dos valores ofertados, o
que poderá acarretar na inabilitação do licitante por desrespeito ao disposto à cláusula 7.1.5.1.;
7.2.1.3. Em ocorrendo a identificação mencionada na cláusula anterior, o licitante será desclassificado
somente dos lotes subsequentes ao que possibilitou a identificação;
7.2.2. Após preenchido os campos, antes do envio dos documentos, informar para quais lotes os mesmos serão
utilizados;
7.2.3. Findo o preenchimento, o licitante deverá clicar no botão salvar;
7.2.4. Após realizado o procedimento, será disponibilizado pelo sistema, a guia “lista de Documentos Anexados”, na
qual será possível editar, visualizar ou excluir os documentos anexados;
7.2.5. O disposto no subitem 7.1.5.1, não se aplica à proposta digitalizada e scanneada, anexada junto aos
Documentos da Proposta, pois está só é visualizada após a fase de lances, devendo esta sim conter os dados
do licitante;
7.2.6. Na elaboração da proposta de preços, a PROPONENTE deverá observar marca (se for o caso), detalhamento
do valor unitário e do valor total do respectivo lote, conforme o modelo constante no Anexo II, devendo
atender a todas as exigências e especificações contidas no Anexo I deste Edital;
7.2.7. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura das
propostas eletrônicas;
7.2.8. A proposta de preços digitalizada deverá ser enviada, preferencialmente, no Formulário Padrão de Proposta
(ANEXO II), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e
rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante;
7.2.9. A proposta de preços digitalizada deverá conter: razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo,
telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº. da conta corrente, agência e
respectivo banco e prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias;
7.2.10. Esta proposta de preços, não se confunde com a proposta eletrônica, a qual o fornecedor preenche os campos
informados pelo sistema, a qual não deve conter nenhum tipo de identificação;
7.2.11. A falta do detalhamento da PROPOSTA DE PREÇOS, exigido neste item, observadas as condições previstas nos
subitens da cláusula 7. deste edital, de forma que impossibilite o exame de conformidade da proposta,
implicará na desclassificação do licitante.
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7.2.11.1. A inabilitação referida na cláusula anterior somente ocorrerá no caso da ausência de alguma
informação prejudicar a análise da proposta;
7.3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.3.1. Para anexar os documentos de habilitação necessários, após a proposta ter sido salva, o licitante deverá, na
opção “Anexar Documentos de Habilitação”, anexar os documentos de habilitação item 8. do Edital;
7.3.1.1. No momento do envio dos documentos de habilitação, selecionar a Tipo de Documento, conforme o
que está sendo enviado;
7.3.1.1.1. Para documentos que não constem na relação do campo Tipo Documento, selecionar a
opção “Outros”;
7.3.1.2. Os documentos de habilitação deverão ser anexados para cada lote dos quais o licitante vier a
participar, preferencialmente no formato PDF. O nome do arquivo deverá, preferencialmente, fazer
referência ao tipo de documento anexado: Ex.: Ao anexar a Certidão de FGTS, nomear o arquivo
como FGTS;
7.3.1.3. O não envio de qualquer um dos documentos de habilitação exigidos, acarretará na inabilitação do
licitante;
7.3.2. Os documentos deverão ser inseridos, preferencialmente no formato PDF e tendo o nome dos arquivos
relacionados com o tipo do documento. Ex.: CertidaoFGTS.pdf, cartaoCNPJ.pdf;
7.4. O tamanho dos arquivos anexados não poderá exceder a 8 MB por arquivo;
7.5. Após o envio do primeiro documento de habilitação, será disponibilizada pelo sistema a guia “Lista de Documentos
Anexados”, possibilitando editar, visualizar ou excluir o documento anexado;
7.6. Caberá a PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão;
7.7. Após a realização da sessão pública, a licitante convocada pelo Pregoeiro (a) deverá enviar a Proposta de Preços
atualizada e cópia autenticada ou cópia simples acompanhado das originais, dos documentos de habilitação, à
Coordenadoria de Aquisições da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, situada à Rua Júlio Domingos
de Campos, nº 100, Centro Político Administrativo - CPA, CEP: 78049-031, Cuiabá - Mato Grosso, FONES: (65) 36135716 ou 68462-9666, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados a partir do encerramento da sessão pelo (a)
Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação da proposta, conforme a exigência contida no Art. 39 do Decreto Estadual
nº 840/2017.
7.8. Sendo os documentos acima remetidos via postal, o licitante deverá comunicar e comprovar a remessa dos mesmos
ao órgão, encaminhando via e-mail (licitacao@setasc.mt.gov.br) cópia digitalizada do comprovante de postagem dos
correios.
7.9. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e
deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais.
7.10. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estas estarão sujeitas às sanções administrativas
previstas neste edital.
7.11. As empresas licitantes deverão entregar os produtos/materiais/serviços dentro da quantidade e das especificações
constantes do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital.
7.12. Para elaboração da proposta de preços, o licitante deverá observar o modelo constante no Anexo II, devendo atender
a todas as exigências e especificações dos serviços/produtos contidas no Anexo I – TERMO De REFERÊNCIA deste
Edital;
7.13. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em
algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;
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7.14. Em função do critério de julgamento, os licitantes deverão obrigatoriamente apresentar preços para todos os itens,
de acordo com o lote escolhido, observando as quantidades solicitadas no edital, sob pena de desclassificação pela
ausência de cotação para qualquer um deles;
7.15. Na Proposta de Preços deve constar especificação clara e completa dos itens ofertados, oferta firme e precisa, sem
alternativas de valores ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, possuindo as
seguintes características:
7.15.1. Ser apresentada datilografada ou impressa, devendo ser entregue numerada e de preferência
sequencialmente por ordem de lotes (quando houver), conforme Formulário Padrão de Propostas, constante
no Anexo II deste Edital;
7.15.2. Deverá constar a razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone para contato e, se
possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo banco;
7.15.3. Deverá constar o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;
7.15.3.1. Caso a validade seja informada seja inferior ao prazo supramencionado ou esteja ausente, será
considerado o prazo estipulado acima.
7.15.4. Uma única cotação por lote, contendo o valor ofertado para o item com no máximo até 2 (duas) casas após a
vírgula, sem previsão inflacionária;
7.15.5. No valor ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste
Edital, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, treinamento, lucro, carga
tributária, transporte ao local da entrega do objeto e todos os demais custos necessários ao perfeito
cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, constituindo assim, a única remuneração pelo
produto/serviço executado;
7.15.6. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados
que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das
propostas, serão considerados como inclusos no valor ofertado, não sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus
adicionais;
7.16. Os documentos apresentados pelos licitantes nas Propostas de Preços e nos Documentos de Habilitação, quando
redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando acompanhados da respectiva tradução realizada por
tradutor juramentado e devidamente autenticados pelos respectivos consulados.
7.17. O (A) Pregoeiro (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos valores
propostos;
7.18. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, apresentando omissões e/ou
irregularidades, ou ainda defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão consideradas desclassificadas pelo (a)
Pregoeiro (a);
7.19. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito a proposta apresentada, tanto no que se refere às
condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais,
ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lances eletrônicos ou às destinadas a sanar evidentes erros
materiais devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeiro (a).
7.20. Após a apresentação da proposta não cabe desistência;
7.21. As empresas após a apresentação da proposta, não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e deverão
fornecer os produtos/serviços sem ônus adicionais;
7.22. O licitante que for beneficiado pela Isenção do ICMS, conforme Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso
editado em conformidade com o Convênio ICMS nº 73/04, aprovado pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política
Fazendária deverá considerar no preço proposto o desconto equivalente ao imposto dispensado, conforme modelo
constante na PROPOSTA DE PREÇOS:
7.22.1. O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso encontra-se disponível no “site” da SEFAZ:
www.sefaz.mt.gov.br - Portal da Legislação SEFAZ.
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7.22.2. Em caso de dúvidas ou para fins de esclarecimentos relativos aos procedimentos necessários para obtenção
dos créditos decorrentes do Convênio ICMS nº 73/04 o licitante deverá entrar em contato no Plantão Fiscal
da SEFAZ pelo telefone (65) 3617-2900.
7.22.3. Caberá ao órgão contratante verificar o seu enquadramento no Decreto nº 1.272/2008 que regulamenta o
Convênio ICMS Nº 73/04 no âmbito estadual, para que possa efetuar o contrato no valor com o desconto de
ICMS.
7.23. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
7.23.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da Legislação
aplicável;
7.23.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
7.23.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital;
7.23.4. Que não atenderem a quantidade total estimada para o item ou lote, indicados no presente Edital e seus
Anexos ou da Legislação aplicável.
7.23.5. Propostas com preços manifestamente inexequíveis;
7.23.5.1. Serão consideradas como inexequíveis propostas cujo preço seja inferior a 70% (setenta por cento)
do preço estimado pela SETASC, salvo se demonstrada sua viabilidade;
7.23.5.2. A viabilidade da proposta deverá ser feita de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO
8.1.1. Encerrada a etapa de lance do pregão, o Pregoeiro avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da
documentação de habilitação. Caso necessário, será informado via chat, no Sistema de Aquisições Governamentais
– SIAG, a data e horário de reabertura da sessão para divulgação do resultado da fase de habilitação e
prosseguimento do processo licitatório.
8.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante detentora da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis).
8.1.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.2.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.2.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT;
8.1.2.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa Licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.2.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a Licitante inabilitada, por falta de condição de
participação.
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8.1.2.7. Os links referenciados acima, podem sofrer alterações, em razão de questões de ordem técnica, o que não
implicará na realização e resultado das referidas consultas.
8.1.3. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, ou, seja anexos à proposta de
preços, encontram-se detalhados nos seguintes itens:
8.1.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica;
8.1.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;
8.1.3.3. Qualificação Econômica Financeira;
8.1.3.4. Relativos à Qualificação Técnica;
8.1.3.5. Declarações
8.1.4. No caso de participação de empresas que sejam inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores – C.G.F. do Estado de
Mato Grosso poderão apresentar Certificado de Inscrição, em plena validade, em substituição aos documentos
relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômica Financeira;
8.1.5. Não será aceito Certificado Geral de Fornecedores – C.G.F. fornecido por outros órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo para informações suplementares ou subsidiárias;
8.1.6. A documentação das licitantes quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação
econômico-financeira será verificada, preferencialmente, mediante Cadastro Geral de fornecedores do Estado de
Mato Grosso.
8.1.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante
e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientando que:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou;
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
c) O(s) atestado(s) de capacidade técnica/responsabilidade técnica, quando exigidos, poderão ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante.
8.1.8. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem disposição expressa do órgão expedidor, quanto a
sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissão;
Obs.: Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos
atestados de capacidade ou responsabilidades técnicas.
8.1.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos
neste Edital e seus anexos;
8.1.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e
seus anexos, o (a) Pregoeiro (a) considerará o proponente inabilitado;
8.1.11. Caso sejam apresentados documentos com data de validade expirada ou rasurada, é facultado ao (à) Pregoeiro (a)
efetuar a consulta ON-LINE, junto à Base de Dados do(s) Órgão (s) expedidor (es) do(s) documento(s) disponível(eis)
na INTERNET, no entanto a inviabilidade da consulta eletrônica, por quaisquer motivos, não isenta o licitante de
comprovar a regularidade da documentação exigida, até o momento da fase final de habilitação. O não
cumprimento deste dispositivo acarretará inabilitação;

8.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.2.1. Cédula de Identidade, ou documento equivalente (com foto), e Registro Comercial quando se tratar de empresa
individual;
8.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações acompanhado dos documentos de eleição de seus
administradores.

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I
CEP: 78055-125 • Cuiabá • Mato Grosso

[13]

W W W . SETASC . M T . G O V . B R

8.2.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.2.3. Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício;
8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.3.1. A prova da regularidade será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:
8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser retiradas no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
8.3.3.

Certidão Negativa de Débitos
www.receita.fazenda.gov.br;

da

Fazenda

Nacional,

a

mesma

poderá

ser

retirada

no

site:

8.3.4. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa
Econômica Federal, podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
8.3.5. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário;
8.3.6. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual - CND, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de
Fazenda, específica para participar em licitações, podendo ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou
equivalente do respectivo domicílio tributário, na hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da
Federação;
8.3.7. Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, ou
equivalente na hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação;
OBS: Em alguns Estados as Certidões constantes dos subitens “8.3.7” e “8.3.8” são emitidas de forma
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante, podendo assim ser apresentada uma
única no lugar das mesmas.
8.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, provando a inexistência de débitos
inadimplidos, nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, emitida
pelo Superior Tribunal do Trabalho, no site www.tst.jus.br , acréscimo feito pela Lei 12.440, de 07.07.2011.
8.3.9. Para efeito da Regularidade Fiscal e Trabalhista, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderão
apresentar os documentos na forma do disposto nos artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e
suas alterações, elencados da seguinte forma:
a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora 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
negativa;
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
8.3.10. As certidões de regularidade que admitirem a emissão pelo órgão competente, do tipo Certidão Positiva com Efeito
de Negativa serão aceitas.

8.4.

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
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8.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
8.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar
certidão emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial afirmando que a interessada está apta
econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatórios e cópia do plano de recuperação
judicial acolhido judicialmente;
8.4.1.2. As certidões que não fixarem prazo de validade, só serão aceitas, quando expedidas até no máximo 90
(noventa) dias anteriores a data de abertura da presente licitação.
8.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
8.4.2.1. Será considerada como data base para apresentação do balanço patrimonial o último dia do mês de abril
do corrente ano, devendo assim ser considerado como último exercício social exigível o balanço
patrimonial relativo ao de 2020;
8.4.2.2. Para as empresas submetidas a ECD, será considerado o último dia do mês de setembro do ano corrente,
com base na com base na Instrução Normativa RFB nº 2039 de 14 de julho de 2021, salvo disposições
contrárias.
8.4.2.3. Será admissível, para fins de comprovação da higidez financeira e demonstração de evolução dos índices,
o balanço intermediário, desde que decorrente de lei ou citado expressamente no ato constitutivo
(Acórdãos nº 2.994/2016 e 484/2007, ambos TCU-Plenário);
8.4.2.3.1. O balanço intermediário deverá estar assinado por contador e representante legal da pessoa
jurídica, devidamente lançado em livro próprio autenticado pela Junta Comercial e
acompanhado do balanço patrimonial do último exercício já exigível;
8.4.3. Caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira pela constatação dos índices abaixo, os quais deverão ser
iguais ou superiores a 01 (um), sendo que a definição desses indicadores será apurada com a aplicação das
seguintes fórmulas (Decreto 7.218/2006, art. 13):
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: LG

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: SG

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: LC

(Ativo Circul. + Realiz. a Longo Prazo)

Ativo Total

Ativo Circulante

-----------------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------------------

(Pass. Circul. + Pass. Não Circul.)

(Pass. Circul. + Pass. Não Circul.)

Passivo Circulante

8.4.3.1. O proponente que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices referidos na alínea
anterior, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido no valor de 10% (dez por
cento) do valor da proposta inicial, devendo a comprovação ser feita, na data de sua apresentação, na
forma da lei.
8.4.3.2. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou
demonstrações contábeis assim apresentadas:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
• Publicados em Diário Oficial; ou
• Publicados em jornal de grande circulação; ou
• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
• Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente;
c) Sociedade criada no exercício em curso:
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• Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio dos licitantes;
• Para o cálculo dos índices, empresas que não possuírem passivos, deverão utilizar, ao invés de 0
(zero), o valor 1 (um), conforme recomendação do Conselho Federal de Contabilidade, contida no
parecer nº 13/04 (Seleção de Pareceres 2003 – 2007 – Câmara Técnica do Conselho Federal de
Contabilidade – 2º Edição revisada e ampliada – páginas 130 a 132).
d) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações –
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:
• Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente ao último
exercício exigível;
• Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, deverão apresentar a devida comprovação, de acordo com a Lei nº 9.317/1996, bem
como na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações;
8.4.4. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados pelos administradores
das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.
8.4.5. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, consoante disposições
contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 1420/2013 da RFB e alterações, apresentação
documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped na seguinte forma:
I.

Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, nos
termos do decreto 8.683/2016, desde que não haja indeferimento ou solicitação de providências;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital
– Sped;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

8.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.5.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
8.5.1.1. A licitante deverá apresentar ao menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, conforme modelo
constante no Anexo VI, referente ao objeto da licitação de acordo com o lote do qual participará, podendo
ser emitido tanto por pessoa jurídica de direito público, quanto privado;
8.5.1.1.1. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, o mesmo deverá,
preferencialmente, ser apresentado com firma reconhecida em cartório;
8.5.1.1.2. Os atestados de capacidade técnica apresentados, não poderão ser emitidos por empresas participantes
do mesmo grupo econômico ou que possuam sócio em comum com a licitante;
8.5.1.1.3. Sob pena de inabilitação, os atestados deverão apresentar no mínimo: razão social do emitente,
identificação completa da empresa beneficiada, contendo CNPJ e o respectivo endereço, a identificação
do signatário responsável, preferencialmente com firma reconhecida (quando emitido por pessoa
jurídica de direito privado), bem como meios de contato (telefone, e-mail, etc.) que possibilitem à CPL
realizar diligências para esclarecimento de dúvidas relativas às informações prestadas, e ainda,
declaração de que os serviços foram prestados a contento dentro dos prazos estipulados;
8.5.1.1.4. Conforme art. 43, §3º da Lei nº 8.666/93, os conteúdos dos atestados/declarações poderão ser objeto
de averiguação pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC, mediante
diligências. Nesse procedimento, poderão ser exigidos todos os insumos (contratos, ajustes, ordens de
serviço, ordens de pagamento, notas fiscais, termos de aceite, planilhas, relatórios, gráficos, que
comprovem a veracidade do conteúdo dos atestados. Se forem encontradas divergências entre o
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especificado nos atestados de capacidade e o apurado em eventual diligência, além da desclassificação
no presente processo licitatório, a Licitante ficará sujeita às penalidades cabíveis;
8.5.1.1.5. A recusa do emitente do atestado em prestar esclarecimentos, informações, fornecer documentos
comprobatórios, etc., desconstituirá o atestado de capacidade técnica e poderá configurar prática de
falsidade ideológica, ensejando comunicação à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania –
SETASC e abertura de Processo Administrativo Disciplinar, para fins de apuração de responsabilidade,
em atendimento aos termos do Acórdão nº. 1724/2010-Plenário: “9.4. recomendar ao Ministério da
Educação que preveja expressamente, em seus futuros Instrumentos convocatórios para aquisição de
bens e serviços de TI, possibilidades de aplicação de sanções no que tange à apresentação de atestados
de capacidade técnica incompatíveis com o objeto do certame, buscando, de antemão, inibir a
participação de empresas que não satisfaçam as condições editalícias e/ou interfiram negativamente no
normal andamento de qualquer ato da licitação”;
8.5.2. DEMAIS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
8.5.2.1. Comprovações de possuir em seu corpo técnico, os profissionais devidamente aptos a participarem da
realização dos serviços, conforme consta na cláusula 17.2. do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
8.5.2.2. As comprovações mencionadas na cláusula anterior deverão ser apresentadas em até 10 (dez) dias após a
assinatura do contrato;

8.6.

DAS DECLARAÇÕES

8.6.1. O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, mediante a apresentação da declaração de habilitação
constante no anexo III:
a) Inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência
contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, na forma do § 2º, art. 32, da Lei 8.666/93;
No caso das microempresas e empresas de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuírem alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva na
supracitada declaração.
b) Cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, para fins do disposto o inciso V, do
artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c) Que atende os preceitos constantes no inciso III, do artigo 9° da Lei nº 8.666/93 e;
d) Que atende os preceitos constantes no inciso X, artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90 do Estado de Mato
Grosso;
8.6.2. No caso de Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP as quais assinalaram via sistema manifestando
interesse em participar do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, deverão apresentar:
8.6.2.1. REQUERIMENTO assinado por representante/sócio da empresa, conforme modelo constante no Anexo
IV, juntamente com o COMPROVANTE de OPÇÃO pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br) ou CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL, na forma do art.
8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
8.6.3.

Apresentar declaração de que a empresa tem pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS n º 73/2004,
conforme modelo constante no Anexo V.

8.6.4.

A falsidade das declarações prestadas acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
9.

DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1. A partir da data e horários previstos neste Edital, a sessão pública do Pregão eletrônico, na internet, será aberta por
comando do Pregoeiro;
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9.2. Até meia hora antes da abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a PROPOSTA DE PREÇOS
eletrônica anteriormente apresentada;
9.2.1. A sessão pública também poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para análises,
diligências ou providências que se fizerem necessárias;
9.2.2. O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida
e julgar necessário.
9.3. O Pregoeiro verificará as PROPOSTAS apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos no edital;
9.4. A desclassificação de PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes;
9.5. O sistema ordenará, automaticamente, as PROPOSTAS classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente as propostas
classificadas participarão da fase de lance;
9.6. Classificadas as PROPOSTAS, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico;
9.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema para participar
da sessão de lances, ressaltando-se que a cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor;
9.8. Para efeito de lances os valores ofertados deverão corresponder ao VALOR BRUTO (COM ICMS).
9.9. Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último, sendo igualmente permitido aos licitantes que ofereçam
lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
9.10. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;
9.10.1. Os lances ofertados serão no valor total do respectivo lote.
9.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado.
9.12. No caso de haver mais de 3 licitantes participantes, o sistema informará apenas os lances dos 3 primeiros colocados;
9.13. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;
9.14. A etapa inicial de lances da sessão será encerrada por decisão do Pregoeiro, tendo como critério o fluxo de lances na
disputa, passando automaticamente para o tempo randômico.
9.15. Por iniciativa do Pregoeiro, será inicializado o tempo aleatório (randômico) que ficará caracterizado no sistema pela
mensagem “Tempo randômico iniciado” ou equivalente, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção
de lances.
9.15.1. O tempo randômico possui intervalo de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos, podendo o sistema, dentro deste
interregno, encerrar a disputa a qualquer momento;
9.15.2. Em face da impossibilidade de determinação da finalização do tempo randômico se recomendam aos
licitantes estabelecer o valor mínimo de lance antes de seu acionamento, evitando assim frustração por falta
de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o tempo aleatório;
9.15.3. Os licitantes devem se atentar para o envio de lances inexequíveis, vez que, se não for possível o
cancelamento do lance, dentro do momento oportuno, caberá ao licitante o cumprimento do lance ofertado
ou a desistência;
9.15.4. A fase de lances não será retornada, salvo na ocorrência de problemas decorrentes do sistema SIAG que
necessitem o referido retorno;
9.16. Se algum licitante der lance que esteja nitidamente em desacordo com a disputa, poderá tê-lo cancelado pelo
Pregoeiro através do sistema, justificando-o o através de mensagem aos participantes;
9.17. Ao término do tempo randômico, o sistema anunciará a licitante com o menor preço;
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9.18. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
CONTRAPROPOSTA ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, a fim de que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no
Edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;
9.19. No caso de falha na conexão do Pregoeiro ao sistema de licitações, no decorrer do pregão eletrônico em disceptação,
enquanto ofertados os lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
9.20. Quando a falha na conexão do Pregoeiro ao sistema persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do
Pregão na forma eletrônica deverá ser suspensa, somente devendo ser reiniciada após comunicação aos
participantes, através da imprensa oficial, de novo dia e hora para a oferta dos lances;
9.21. Cabe ao Pregoeiro analisar, a pedido ou de ofício, os casos impeditivos, modificativos ou suspensivos do
procedimento de pregão eletrônico, cabendo da decisão que suspender o certame, pedido de reconsideração.
9.22. Será assegurado conforme LC nº 123/06 e suas alterações, como critério de desempate, preferência de contratação
para as Microempresas e EPP’s, entendendo-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
por aquelas sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta não seja
de outra ME ou EPP.
9.23. Caso haja empate ficto, o próprio sistema informará a situação na tela e o procedimento se dará da seguinte forma:
9.23.1.

A Microempresa ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, no prazo de até 05 minutos, sob pena de preclusão, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

9.23.2.

Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou EPP, na forma do Item anterior, serão convocadas pelo
sistema as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do Item 9.22, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.

9.24. Na hipótese da não contratação nos termos previstos do item 9.22, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
9.25. A não declaração, no sistema SIAG, da condição de ME e EPP, no momento do credenciamento, acarretará na
preclusão automática do direito, ao empate ficto, não podendo ser invocado posteriormente.
10.

DOS ATOS POSTERIORES À SESSÃO VIRTUAL

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, o Pregoeiro analisará os documentos de habilitação exigidos
no item 08 e anexos à proposta de preços, lançados no sistema, sem prejuízo da exigência de posterior
encaminhamento dos originais ou das cópias autenticadas dos mesmos e da proposta de preços atualizada pelo
licitante vencedor, em envelopes lacrados, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) DIAS, contados a partir do encerramento
da sessão;
10.1.1.

Os documentos exigidos neste Pregão deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio a partir do original, ou
publicação em órgão da imprensa oficial;

10.1.2.

A proposta atualizada e a documentação ficarão à disposição de interessados nos autos do processo
licitatório, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação do resultado, com vistas
franqueadas aos interessados.

10.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências de classificação
e/ou habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade com o
valor estimado para contratação e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital e Anexo(s). Também nessa etapa o Pregoeiro ainda
poderá negociar com a participante para que seja obtido preço melhor;
10.3. Terminada a fase de lances, será aberto prazo para manifestação de intenção de eventuais recursos, conforme item
14 deste Edital;
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10.4. Caso ocorra a suspensão da sessão, por quaisquer motivos, será informado, via chat, aos participantes a data de
reabertura da sessão, exceto no caso de suspensão para aguardo do envio dos documentos de habilitação e proposta
atualizada;
10.5. Homologada a licitação pela autoridade competente, a vencedora será convocada para assinar o contrato.
11.

DA PROPOSTA DE PREÇOS DOCUMENTAL (Proposta Atualizada)

11.1. A PROPONENTE, primeira classificada, deverá apresentar detalhamento de sua proposta, de acordo com o abaixo
especificado, para avaliação, observando o prazo e autenticação, consoante no subitem 10.1;
11.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, na língua portuguesa corrente no Brasil, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, impressa por meio de edição eletrônica de textos em papel timbrado da
proponente, redigida de forma clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
11.3. A proposta de preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa, devendo ser entregue, preferencialmente,
numerada sequencialmente, por ordem de lotes (quando houver), conforme formulário padrão de proposta
constante no Anexo II deste Edital;
11.4. Deverá constar a razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone para contato e, se possível,
endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo banco;
11.5. Uma única cotação, contendo marca e preços unitário e totais por LOTE, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismo e/ou por extenso, fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para
preços unitários quanto para os totais sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e
totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado o
último;
11.6. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos direto e indiretos,
tributos incidentes, serviço, translados, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto desta aquisição;
11.7. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e deverão
fornecer os produtos sem ônus adicionais;
11.8. Estar devidamente assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da respectiva
PROPONENTE;
11.9. Conter especificações claras e detalhadas do objeto ofertado, com descrição precisa, nos termos constantes no
ANEXO II, contendo preço unitário e total do respectivo lote para o qual está concorrendo, readequados ao valor
representado pelo lance vencedor, com o máximo de duas casas decimais, em algarismo e este último por extenso,
prevalecendo no caso de divergência os valores por extenso sobre os numéricos;
11.10. Deverá ter validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura das propostas
eletrônicas, sendo que neste período os preços serão irreajustáveis;
11.11. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua apresentação.
11.12. Conter declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e quaisquer outras despesas legais, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta
licitação;
11.13. Conter declaração expressa dos licitantes de que tem plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e ainda,
que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.
12.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO para cada lote, observado os
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
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definidos neste edital. Todos devem estar em perfeita consonância com as condições definidas neste Edital e/ou
Anexo(s);
12.2. O PREÇO BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) será utilizado para fins de Julgamento das Propostas de
Preços. O PREÇO LÍQUIDO (SEM O ICMS) será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e
Documento Fiscal, se for o caso.
12.3. O Pregoeiro poderá sanar evidentes erros materiais, que não alterem a substância da PROPOSTA, dos documentos e
sua validade jurídica, bem como divergência entre o quantitativo do(s) Anexo(s) e o da PROPOSTA, reservando-se o
direito de corrigir e refazer os cálculos da PROPOSTA, exceto do preço unitário;
12.4. No caso de desatendimento de quaisquer exigências e especificações previamente estabelecidas no Edital e/ou
Anexos, será desclassificada e/ou inabilitada, e ainda, ficará sujeita às sanções previstas no Edital.
12.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, deverá o (a) pregoeiro (a) considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem
a aplicação da Lei Complementar 123/2006.
12.6. Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a
vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.
12.7. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o (a) Pregoeiro (a) considerará o proponente
inabilitado e prosseguirá a sessão.
12.8. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste certame;
12.9. O pregoeiro poderá habilitar mais de 01 (um) licitante por lote, desde que devidamente classificado para a etapa de
lances e sem preterição da ordem classificatória, conforme art. 36 Parágrafo Decreto Estadual 840/2017.
12.10. Constando o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado
o objeto do presente certame;
12.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados os vícios apontados para cada
licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance
eletrônicos;
12.12. Se o licitante for inabilitado, serão excluídos todos os itens/lotes nos quais tenha ofertado a melhor proposta,
salvo se a inabilitação decorrer de capacidade técnica ou econômica pertinente a um item, hipótese em que
permanecerá a habilitação para outros itens;
12.13. Se o licitante vencedor se recusar a executar o objeto licitado, os demais licitantes serão chamados na ordem de
classificação para fazê-lo, sujeitando-se o desistente às sanções estabelecidas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal nº
8.666/93;
12.13.1. Para chamamento dos licitantes remanescentes, deverá ser realizado publicação no diário oficial, tratando
da desclassificação do licitante desistente e chamamento dos demais na ordem de classificação, sendo
devidamente oportunizado a possibilidade de manifestação recursal aos interessados.
13.

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

13.1. A licitante vencedora, ou convocada pelo pregoeiro terá os documentos de habilitação analisados após a fase de
lances, sendo que os mesmos devem ter sido anexados no momento do cadastro de sua proposta sob pena de
inabilitação.
13.1.1.

Os documentos de habilitação deverão ser anexados para cada lote dos quais o licitante vier a participar,
preferencialmente no formato PDF. O nome do arquivo deverá, preferencialmente, fazer referência ao tipo
de documento anexado: Ex.: Ao anexar a Certidão de FGTS, nomear o arquivo como FGTS.
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13.2. Sem prejuízo da análise de documentos de habilitação anexada ao sistema, os originais ou cópias autenticadas
deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Aquisições da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania,
situada à Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I, CEP: 78055-125, Cuiabá - Mato Grosso, FONES: (65)
3613-5716 ou 98462-9666, no prazo máximo de 2 (dias) úteis, contados a partir do encerramento da sessão pelo (a)
Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação da proposta, conforme a exigência contida no Art. 39 do Decreto Estadual
nº 840/2017;
13.2.1.

Em razão da pandemia e por força do regime de teletrabalho, a exigência do envio, de forma física, dos
documentos de habilitação poderá ser dispensada ou substituída por outro tipo, caso o pregoeiro entenda
necessário.
14.

DOS RECURSOS

14.1.

Após declarada a vencedora no sistema, qualquer licitante, poderá recorrer contra essa decisão do Pregoeiro, de
forma imediata e motivada, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, manifestar sua intenção de recorrer, com o registro
da síntese de suas razões em até 15 (quinze) minutos após registrada no sistema a DECLARAÇÃO DE VENCEDORA;

14.2.

O pregoeiro examinará a aceitabilidade do recurso no momento da sessão, podendo, conforme § 1º do Art. 48 do
Decreto Estadual 840/2017:
14.2.1.

Recusá-lo, se for relativo a decisões e atos anteriores à sessão ou absolutamente impertinentes;

14.2.2.

Rever a decisão questionada, praticando os atos necessários;

14.2.3.

Aceitar o recurso, para que decida sobre o mesmo após o fim do prazo para apresentação das razões e
contrarrazões recursais;

14.3.

Sendo aceito o recurso, o recorrente poderá apresentar as razões do recurso no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, após o encerramento da sessão;

14.4.

Ficarão as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr imediatamente após o término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer
notificação, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos, para defesa dos seus interesses.

14.5.

As petições dos recursos interpostos na forma indicada acima deverão ser encaminhadas, devidamente instruídas
(assinatura, endereço, razão social, nº. do processo, nº. do pregão e telefone para contato).

14.6. Caso as razões sejam apresentadas deverão ser enviadas no endereço eletrônico licitacao@setasc.mt.gov.br ou
fisicamente na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, na Coordenadoria de Aquisições, situada à Rua
Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I, CEP: 78055-125, Cuiabá - Mato Grosso, FONES: (65) 3613-5716 ou
98462-9666. No caso das contrarrazões, as, mesmas também deverão ser protocoladas nos endereços acima
mencionados.
14.7.

Precluirá o direito do licitante em recorrer a não manifestação da intenção de recurso ou o registro desta após
decorridos 15 (quinze) minutos do registro da declaração de vencedora. Equivale a ausência de motivação
alegações genéricas, evasivas, que não atendam aos requisitos mínimos da linguagem como a clareza e a
objetividade;

14.8.

Caso a declaração de vencedora não ocorra no dia da sessão de disputa de preços, o Pregoeiro informará no
sistema SIAG, disponível no sítio da SEPLAG data e horário em que fará a declaração de vencedora, caso em que os
licitantes terão 15 (quinze) minutos após o registro no sistema da declaração de vencedora para registrar sua
intenção de recorrer com o registro da síntese de suas razões sendo-lhe facultado apresentar as razões do recurso
no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos autos, para defesa dos seus interesses.

14.9.

Findo o prazo para apresentar as razões e contrarrazões escritas, mas independente da efetiva apresentação destas,
o Pregoeiro deverá se manifestar por escrito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo se retratar e modificar a
decisão questionada, ou manter a decisão e remeter os autos à autoridade competente para a homologação da
licitação, a quem caberá manter ou reformar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o fim do prazo do
Pregoeiro.
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14.10. O Pregoeiro e a autoridade competente para a homologação poderão solicitar a emissão de parecer técnico ou
jurídico sobre os recursos interpostos, quando ficará suspenso o prazo para decisão até o recebimento do
respectivo parecer.
14.11. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do Licitante, durante a sessão
pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios.
14.12. A falta de manifestação no prazo descrito no edital e motivada importará a preclusão do direito de recurso, assim, o
Pregoeiro desconhecerá eventuais razões de recurso intempestivas, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto a licitante declarada vencedora;
14.13. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
14.14. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto e homologará o procedimento licitatório.
14.15. Não pode ser objeto de recurso as questões que deveriam ser versadas na impugnação do edital porque já ficaram
preclusas.
14.16. Os recursos poderão ser acolhidos somente após a verificação dos requisitos de admissibilidade, quais sejam:
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação por parte do licitante. (Acórdão TCU nº 339/2010 – Plenário).
14.17. Se depois de transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis, o interessado não encaminhar os memoriais, o (a)
Pregoeiro(a) não estará obrigado a analisar as razões mencionadas na sessão, exceto quando se tratar de matéria
de ordem pública;
14.18. Havendo recurso contra a decisão do Pregoeiro (a) acerca de determinado item ou lote, este não terá efeito
suspensivo para os demais;
14.19. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de outro licitante
deverá ser devidamente comprovada por quem alega, sob pena de não conhecimento do recurso interposto;
14.20. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania, na Coordenadoria de Aquisições, situada à Rua Júlio Domingos de Campos, nº 100, Centro
Político Administrativo – CPA, CEP: 78049-031, Cuiabá - Mato Grosso, nos dias úteis, em horário de funcionamento
do órgão;
14.21. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.
15.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a), ficará sujeita à homologação da autoridade
competente, neste caso, a Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania.
15.2. Só poderão ser adjudicados itens ou lotes, conforme o caso, com valores que se encontrem iguais ou abaixo do valor
estimado (preço de referência) pela administração.
15.3. No caso de participação de apenas um licitante no certame, estando a Habilitação de acordo com o solicitado neste
Edital, o pregoeiro suspenderá à sessão, e encaminhará os autos do processo para autorização de adjudicação pela
Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, conforme disposto no § 3º, Art. 29 do Decreto Estadual
840/2017:
“§ 3º Havendo apenas uma proposta de preços por item ou lote, o pregoeiro deverá
conduzir a sessão até o seu final, podendo adjudicar o objeto ou submeter à
autoridade competente para a adjudicação e homologação."
15.4. Se o licitante não anexar documentos de habilitação na Proposta de preços, bem como retardar ou recusar a
assinatura do contrato, poderá o (a) pregoeiro (a) desclassificá-la e examinar as ofertas subsequentes, bem como a
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qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
15.4.1.

Nas hipóteses acima, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à licitante advertência,
multas, suspensão ou declará-la inidônea, sendo informado à Secretaria de Estado de Administração, para
providência quanto ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado.
16.

16.1.

DO CONTRATO

Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato administrativo, conforme minuta
constante do Anexo VII – MINUTA DE CONTRATO deste Edital, o qual se regerá pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, inclusive quanto ao prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação, aplicando
supletivamente no que couber, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
16.1.1.

A adjudicatária deverá comparecer para assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias,
contados a partir da data de sua convocação formal;

16.1.2.

O não comparecimento dentro do prazo previsto, incorrerá no decaimento do direito à contratação,
sujeitando a adjudicatária às sanções previstas;

16.1.3.

O prazo previsto na cláusula 16.1.1., poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada,
desde que aceita pela administração;

16.2.

O contrato terá vigência 12 (doze) meses, tendo início a partir publicação do seu extrato na imprensa oficial do
Estado, podendo ser aditado conforme previsto no parágrafo primeiro e seus incisos, do artigo 57 da Lei 8.666/93.

16.3.

Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, inclusive quanto a obrigação de aceitar acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, no limite de
até 25% (vinte e cinco por cento).

16.4.

Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Cadastro Geral de Fornecedores – C.G.F. do Estado
de Mato Grosso e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação.

16.5.

O objeto será disponibilizado pelo contratado de acordo com as regras fixadas no Termo de Referência/Projeto
Básico anexo e transcrito para o contrato.

16.6.

Se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o
proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
16.7.

16.8.

Nos termos do artigo 55 da Lei 8.666/93, o licitante deverá se reportar à minuta de contrato, ANEXO VII MINUTA DE CONTRATO, deste edital a fim de verificar as cláusulas;

No caso de bens de entrega imediata, poderá ser dispensada a formalização do contrato, sendo o mesmo
substituído pela Nota de Empenho, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, observadas as disposições
deste Edital e seus anexos;

16.8.1.

A dispensa da formalização do Contrato, não exime a licitante vencedora do cumprimento de suas obrigações
legais, bem como as consubstanciadas nos demais itens deste edital e termo de referência.
17.

DA GARANTIA

17.1. DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1.1.

A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor
do contrato (para contrato de valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)), mediante a opção
por umas das seguintes modalidades:
17.1.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda,
conforme orientação técnica nº. 040/2010/AGE;
17.1.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuado o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadação). Para a emissão do referido documento, deve-se realizar o seguinte
procedimento:
17.1.1.2.1. Acessar site da SEFAZ, no endereço http://www.sefaz.mt.gov.br;
17.1.1.2.2. Na aba Serviços, clicar em Documentos Arrecadação, clicar em DAR-1 - Órgãos;
17.1.1.2.3. Selecionar o Órgão/Entidade Contratante e escolher o tipo de pessoa (no caso,
Jurídica);
17.1.1.2.4. Preencher o Formulário para emissão do DAR:
17.1.1.2.5. Preencher os dados necessários;
17.1.1.3. Após a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agência
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao Contratante, ambos documentos: as cópias do
DAR e do comprovante de pagamento;
17.1.1.3.1.

Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do
Prestador de Serviço”, representado por apólice de seguro emitida especialmente
para esse fim, devendo ter como importância segurada o valor nominal da garantia
exigida e como beneficiário o Órgão/Entidade Contratante;

17.1.1.3.2.

No seguro-garantia ainda é vedado cláusula prevendo a obrigação de comunicar a
mera expectativa de sinistro por parte do Contratante, bem como cláusula que
permita a execução do objeto do contrato por meio de terceiros;

17.1.1.3.3.

Fiança bancária, que deverá conter expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do
artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

17.1.2.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2%
(dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,4% (um inteiro e quatro
décimos por cento).

17.1.3.

O atraso superior a 14 (quatorze) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos
devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia.

17.1.4.

A retenção efetuada com base no item 17.1.3 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à
Contratada.

17.1.5.

A contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 17.1.3 desta
cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária.

17.1.6.

A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato e abranger um período de 90
dias após o término da vigência contratual.

17.1.7.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.1.7.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
17.1.7.2. prejuízos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
17.1.7.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e
17.1.7.4. obrigações trabalhistas, fiscais previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
Contratada.
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17.1.8.

A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do contrato, ficando o Contratante autorizado a
executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no
caso de rescisão.

17.1.9.

Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a Contratada providenciará,
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato.

17.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da
data em que for notificada.
17.1.11. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
17.1.12. Será considerada extinta a garantia:
17.1.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.
17.1.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da
comunicação.
17.1.13. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o ﬁm do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art.
8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.
17.1.14. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados
em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
17.1.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, o Contratante poderá utilizar o valor
da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não
comprovação:
17.1.15.1. Do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou da realocação dos trabalhadores em outra
atividade de prestação de serviços.
18.

DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. Da forma de pagamento
18.1.1.

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, em moeda corrente nacional,
mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente. A data será fixada
de acordo com a legislação para pagamento vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso;

18.1.2.

Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável;

18.1.3.

A retenção dos tributos federais não será efetuada caso a CONTRATADA apresente, junto com sua Nota
Fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

18.2. Das condições de pagamento
18.2.1.

O pagamento será efetuado mediante cobrança por meio de notas fiscais dos serviços ou equivalentes
emitidas após a finalização de cada produto pela CONTRATADA.

18.2.2.

O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente à apresentação da nota
fiscal ou equivalente;

18.2.3.

As notas fiscais deverão estar devidamente atestadas pelo Fiscal do Contrato;
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18.2.4.

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, que por ventura sejam originários de ações motivadas pela
CONTRATADA, não darão causa a direito de reajuste dos preços;

18.2.5.

Ocorrendo atraso no pagamento, em decorrência de atos ocasionados pela CONTRATANTE, os valores
devidos poderão ser corrigidos, desde que ocorra a solicitação expressa por parte da CONTRATADA;

18.2.6.

Para correção dos valores mencionados na cláusula anterior, deverão ser utilizados a variação do IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) coluna 2, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, que
tenha ocorrido entre a data final prevista para pagamento, até a data de sua efetiva realização;

18.2.7.

Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, Recibo ou Fatura, bem como, qualquer outra
circunstância que impeça o seu pagamento, o prazo fluirá a partir da respectiva regularização, sem multa,
juros ou encargos;

18.2.8.

O prazo para pagamento poderá ser estendido quando os atestos ocorrerem no período compreendido
entre o final e início de exercício financeiro do Estado de Mato Grosso;

18.2.9.

Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular estiverem
com a validade expirada e/ou positivados, o mesmo não acarretará a retenção do pagamento devido,
devendo a CONTRATADA regularizar rapidamente os mesmos, sob pena de suspensão do contrato e
sanções por inexecução parcial do contrato;
18.2.9.1. Poderá a CONTRATANTE estender o prazo, disposto na cláusula anterior, para regularização dos
documentos, devendo registrar nos autos o motivo para tanto e qual o prazo informado pela
CONTRATADA para a devida regularização, o qual, se não cumprido, ensejará na rescisão do
contrato e sanções por inexecução parcial do contrato;

18.2.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade
da CONTRATADA;
18.2.11. O pagamento efetuado à CONTRATADA não isentará suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento do
objeto deste contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços
prestados.
18.2.12. Na hipótese de falta de pagamento por parte da CONTRATANTE, durante ou após a execução do contrato
administrativo, a CONTRATADA somente poderá suspender o fornecimento do serviço se ultrapassado o
prazo de 90 (noventa) dias, assegurado pelo processo administrativo e pela ampla defesa, nos termos do
Art. 78, inciso XV, § único da Lei n. 8666/93.
18.2.13. O pagamento será realizado obedecendo ao seguinte cronograma de desembolso para cada lote:
Lote 01:
Parcela

Etapas

Percentual de Pagamento

1ª parcela

Após realização da Primeira Etapa.

10

2ª parcela

Após realização da Segunda Etapa

10

3ª parcela

Após realização da Terceira Etapa

10

4ª parcela

Após realização da Quarta Etapa

10

5ª parcela

Após realização da quinta Etapa.

10

6ª parcela

Após realização da sexta Etapa.

12

7ª parcela

Após realização da sétima Etapa.

12

8ª parcela

Após realização da oitava Etapa.

12

9ª parcela

Após realização da nona Etapa.

14

TOTAL:

100
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Lote 02:
Parcela

Etapas

Percentual de Pagamento

1ª parcela

Após realização da Primeira Etapa.

10

2ª parcela

Após realização da Segunda Etapa

10

3ª parcela

Após realização da Terceira Etapa

10

4ª parcela

Após realização da Quarta Etapa

10

5ª parcela

Após realização da quinta Etapa.

10

6ª parcela

Após realização da sexta Etapa.

10

7ª parcela

Após realização da sétima Etapa.

10

8ª parcela

Após realização da oitava Etapa.

10

9ª parcela

Após realização da nona Etapa.

10

10ª parcela

Após realização da décima Etapa.

10

TOTAL:

100,00

Lote 03:
A.3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos produtos a seguir descritos, observando que o
pagamento da 1ª parcela está condicionada à apresentação do Plano de Trabalho e documentos produzidos, as
demais: 2ª, 3ª, 4ª parcelas cada uma delas está condicionada a apresentação de relatórios parciais, contendo os
produtos (realização das ações previstas no cronograma do projeto contratado) gerados pelo Curso Introdutório de
Gestão a Rede de Serviços socioassistenciais, devidamente validados por esta Secretaria e a última 5ª parcela está
condicionada a execução total da ação e os relatório final.
Parcela

1ªParcel
a

2ª
Parcela

% Valor global

20 %

20 %

Prazo

Etapas

Da assinatura
do contrato
até 30 dias

Produto 1: Elaboração do Plano de trabalho de execução do Curso
Introdutório de Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais, e
produção dos documentos indicados nesta fase para
disponibilização em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na
plataforma Moodle da Escola do SUAS MT, devidamente validados
pela SAAS/SETASC.

60 dias após
início das
atividades

Produto 2: Apresentação de relatórios parciais, contendo os
produtos da fase execução (realização das ações previstas no
cronograma do projeto contratado)devidamente validados por esta
Secretaria. A comprovação será conforme Relatório de Prestação de
Contas que apresente elementos quantitativos e qualitativos da
meta estabelecida (corresponde até 40% do total). Além dessas
exigências, a apresentação mensal dos comprovantes das despesas
realizadas na execução das ações com os recursos repassados pela
SAAS/SETASC.
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3ª
Parcela

4ª
Parcela

5ª
Parcela

20 %

20 %

20 %

Até 150 dias
após início das
atividades

Produto 3: Apresentação de relatórios parciais, contendo os
produtos da fase execução (realização das ações previstas no
cronograma do projeto contratado) devidamente validados por esta
Secretaria. A comprovação será conforme Relatório de Prestação de
Contas que apresente elementos quantitativos e qualitativos da
meta estabelecida (corresponde até 60% do total). Além dessas
exigências, a apresentação mensal dos comprovantes das despesas
realizadas na execução das ações com os recursos repassados pela
SAAS/SETASC.

Até 270 dias
após início das
atividades

Produto 4: Apresentação de relatórios parciais, contendo os
produtos da fase execução (realização das ações previstas no
cronograma do projeto contratado), devidamente validados por
esta Secretaria. A comprovação será conforme Relatório de
Prestação de Contas que apresente elementos quantitativos e
qualitativos da meta estabelecida (corresponde até 80% do total).
Além dessas exigências, a apresentação mensal dos comprovantes
das despesas realizadas na execução das ações com os recursos
repassados pela SAAS/SETASC.

Até 300 dias
após início das
atividades
(Final das
Atividades)

Produto 5: Apresentação de Relatório final contendo
sistematização dos trabalhos desenvolvidos, com os resultados
alcançados, aspectos facilitadores e dificultadores, devidamente
validados SAAS/SETASC. A comprovação será conforme Relatório de
Prestação de Contas que apresente elementos quantitativos e
qualitativos (avaliação das atividades desenvolvidas, avanços e
entraves) da meta estabelecida (corresponde a até 100% do total).
Além dessas exigências, a apresentação final dos comprovantes das
despesas realizadas na execução das ações com os recursos
repassados pela SAAS/SETASC. O pagamento desta parcela está
condicionada ao aceite definitivo do 5º produto e os ajustes/glosas
referentes aos produtos entregues anteriormente, que deverão ser
descontados/ajustados no valor desta parcela

18.3. DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS
18.3.1.

DO REAJUSTE DOS PREÇOS
Não se aplica.

18.3.2.

DA REVISÃO DOS PREÇOS
18.3.2.1. Os preços poderão ser revistos, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na
licitação, desde que devidamente comprovado os fatos que deram motivo ao pedido de revisão;
18.3.2.2. Os pedidos de revisão passarão por análise contábil e jurídica da SETASC, podendo ser aceitos ou
não;
18.3.2.3. Sendo aceita a revisão, a mesma será registrada via aditamento ao contrato;
18.3.2.4. Os preços revistos não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, conforme pesquisa
de preços a ser realizada pela SETASC;
18.3.2.5. Deverá ser mantida, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante na proposta e o vigente no mercado à época da licitação;
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18.3.2.6. Sob hipótese alguma, a revisão dos preços poderá ser utilizada para acréscimo da margem de
lucro;
18.3.2.7. Sendo constatado pela SETASC que os preços contratados se encontram superiores à média dos
preços de mercado, deverá ser solicitado formalmente ao CONTRATADO a redução dos mesmos;
18.3.2.8. A revisão pode ocorrer a qualquer momento, caso seja comprovada alguma variação, podendo
inclusive, se for negativa, a administração solicitar redução nos valores;
18.3.2.9. Fracassada a negociação, a SETASC rescindirá o contrato.
18.3.3.

DA REPACTUAÇÃO
Não se aplica.
19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução da presente licitação, não mantiver a proposta oferecida, falhar
ou fraudar a execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação.
19.2.

O não comparecimento ou a recusa injustificada do Credenciado para a assinatura do contrato sujeitará o
desistente às sanções estabelecidas referente à inexecução total do contrato, conforme item 16.2.3. do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital, nos termos do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais sanções;

19.3.

Pelo descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato, poderá a Contratante, garantida o direito ao
contraditório e a prévia e ampla defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes
sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria de estado de
Assistência Social e Cidadania - SETASC, por prazo não superior a dois anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Mato Grosso e descredenciamento no Sistema de
Aquisições Governamentais - SIAG, a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de
até cinco anos
e) Multa;
f) Rescisão Unilateral;

19.4.

Os critérios e condições relativos à aplicação das sanções mencionadas na cláusula anterior, estão descritas
detalhadamente na Cláusula 16 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, que faz parte integrante deste Edital
para todos os fins.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.

A empresa vencedora, deverá proceder o cadastramento junto a Superintendência de Aquisições Governamentais
de Mato Grosso da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no Cadastro de Fornecedores, no caso de ainda
não ser inscrita, conforme disposto no § 5º, do Art. 12, do Decreto Estadual 840/2017.

20.2.

É facultado o Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que
deveriam constar no ato da sessão pública;

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I
CEP: 78055-125 • Cuiabá • Mato Grosso

[30]

W W W . SETASC . M T . G O V . B R

20.3.

O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na
documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;

20.4.

A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

20.5.

A anulação do procedimento induz à da ata e dos respectivos contratos.

20.6.

Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20.7.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, e ao Órgão ou Entidade
não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório;

20.8.

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação;

20.9.

Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo Pregoeiro;

20.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos e novamente publicada na Imprensa Oficial.
20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Anexos, excluir-se-á o dia do início incluir-se- á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania – SETASC.
20.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização
da sessão pública de PREGÃO.
20.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.14. A Administração poderá convocar o CONTRATADO para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto
cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado;
20.15. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera expectativa de direito.
20.16. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93.
20.17. O Órgão contratante deverá observar e fazer cumprir a legislação estadual sobre o ICMS;
20.18. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete, garantia,
transporte, e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como todos os encargos (obrigações sociais,
impostos, taxas, etc.).
20.19. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a licitação bem como
demais anexos que o integram.
20.20. A proposta deverá ter validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação.
20.21. Deverá ser contratada a empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto, que atenda todos os requisitos
documentais, forneça o produto conforme descrição e ofereça melhor preço (economia).
20.22. A falta de mão de obra não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecução na entrega do objeto desta licitação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
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20.23. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da Administração.
20.24. O envio da proposta no sistema eletrônico, declara conhecimento aos termos do instrumento convocatório que
rege a licitação bem como demais anexos que o integram.
20.25. Se houver danos no transporte dos itens deste objeto e, quando da entrega, este for constatado, a empresa
contratada deverá repor o que for danificado sem qualquer ônus para a Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania;
20.26. Os documentos necessários à habilitação e proposta poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada
por cartório competente, em publicação da imprensa oficial ou em cópia simples, desde que, neste último caso,
acompanhadas dos originais, para conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou outro servidor público da Coordenadoria de
Aquisições, exceto quanto aos documentos expedidos pela internet cuja autenticidade possa ser confirmada
também pela internet;
20.27. Cláusula anticorrupção: “Para Execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de que quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores”. (Art. 138º, do Dec.
840/2017).
20.28. Em razão da pandemia e por força do regime de teletrabalho, a exigência do envio, de forma física, dos documentos
de habilitação e proposta atualizada, constante nas cláusulas 7.7 e 10.1, poderá ser dispensada ou substituída por
outro tipo, caso o pregoeiro entenda necessário;
20.29. Havendo alterações no instrumento convocatório, as mesmas serão aplicadas também à minuta de contrato;
20.30. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de Cuiabá-MT, com exclusão de qualquer outro;
20.31. Havendo necessidade, encontra-se disponível no site da SETASC (www.setasc.mt.gov.br), no menu superior
Aquisições/Legislação/Manuais o manual para envio de propostas no Sistema de Aquisições Governamentais –
SIAG;
20.32. Demais disposições constantes à cláusula 19. DISPOSIÇÕES GERAIS, do Termo de Referência 016/2022, anexo I
deste edital

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.

_____________________________________
Lisandra Guimarães Xavier
Coordenadora de Aquisições

_____________________________________
Marcos Roberto Sovinski
Superintende Administrativo
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA - Nº. 016/2022
(Conforme Instrução Normativa nº 02/2021 do D.O. de 14/07/2021)
01. UNIDADE DEMANDANTE
1.1. LOTE 01: Coordenadoria de Proteção Social Básica (PAIF)

Fone: 3613-5731

1.2. LOTE 02: Coordenadoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Acolhimento Institucional e Familiar) Fone:
3613-5718
1.3. LOTE 03: Coordenadoria de Gestão do Trabalho (Coordenadores das Unidades Socioassistenciais) Fone: 3613-5789
02. UNIDADE RECEBEDORA
2.1. LOTE 01: Coordenadoria de Proteção Social Básica

Fone: 3613-5731

2.2. LOTE 02: Coordenadoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Fone: 3613-5718

2.3. LOTE 03: Coordenadoria de Gestão do Trabalho

Fone: 3613-5789

03. IDENTIFICAÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
OBRA

SERVIÇO DE ENGENHARIA

LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO

▇

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM MÃO DE OBRA

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM MÃO DE OBRA

ADITIVO DE CONTRATO

04. OBJETO SINTÉTICO
Esse Termo de Referência visa a contratação de prestador de serviço, especializado, para desenvolvimento de cursos na área
da Assistência Social, na modalidade de Educação a Distância (EAD) e telepresenciais, e a produção de vídeos (vídeoaulas,
Scribble, Motion Graphics), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas
neste documento.
05. JUSTIFICATIVAS
5.1. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:
LOTE 01: O Sistema Único de Assistência Social – SUAS implementado desde 2005 e instituído como lei em 2011, promove
o acesso a benefícios, programas, projetos e serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial. Para
desenvolver um bom resultado aos usuários, é importante que gestores e trabalhadores da Assistência Social se
qualifiquem.
Diante do cenário atual de Pandemia que nos encontramos, é necessário buscar possibilidades diversas para que os
serviços socioassistenciais continuem sendo oferecidos de forma contínua e com a qualidade que lhe compete. Foram
necessárias muitas mudanças referentes à execução dos serviços, assim como o trabalho remoto, a importância de uma
higienização correta e frequente, a impossibilidade do contato físico sendo necessário um distanciamento, além da
impossibilidade de aglomeração, situações estas, que interferem diretamente nos serviços prestados conforme as diretrizes
preconizadas (Portaria n. 337, de 24 de março de 2020, e Portaria n. 54, de 01 de abril de 2020, publicada pelo Ministério
da Cidadania).
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Conforme Norma Básica Operacional de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), aprovada pela Resolução nº. 269, de
13 de dezembro de 2005 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a Gestão do Trabalho passa a constituir-se
como um dos eixos estruturantes do SUAS e torna-se imprescindível à necessidade de qualificação dos recursos humanos e
de maior capacidade de gestão dos trabalhadores dos serviços e benefícios socioassistenciais.
Quando se fala em capacitação ou formação, temos como processo principal os modelos presenciais ou processos
ancorados no estudo individual, via plataforma web. Comparando as opções, é possível verificar que os dois modelos
apresentam limitações de ordem financeira, logística e/ou pedagógica, que podem comprometer os resultados
pretendidos.
As ferramentas de educação a distância (EaD) que têm como base exclusivamente a internet apresentam limitações de
ordem técnica e pedagógica. Os cursos ofertados exclusivamente em plataformas web, que apresentam vídeos gravados,
fóruns, mensagem de texto, entre outros, acabam não promovendo a interatividade imediata, o que possibilita a perda de
interesse do cursista.
O modelo proposto (ao vivo) para essas atividades que serão desenvolvidas por esta superintendência integra os aspectos
positivos das perspectivas de ensino citados anteriormente.
Este modelo (ao vivo) se assemelha ao ambiente real de sala de aula pois consiste em aulas transmitidas ao vivo, que exibe
o professor ministrando seu conhecimento, normalmente alocado em um estúdio onde há a possibilidade imediata da
interação entre cursistas e professores. Possuem recursos tecnológicos sofisticados que proporcionam um dos
fundamentos da educação de boa qualidade, ou seja, a possibilidade de interação ao vivo entre alunos e professores,
estejam onde estiverem, sanando dúvidas e possibilitando discussões de questões relacionadas ao conteúdo, ampliando o
interesse dos cursistas.
Neste formato, uma das vantagens é que caso o estudante não entenda algum conteúdo por completo, ele poderá revisar,
pois todo o conteúdo que o professor ministra fica disponível num ambiente de aprendizado online, onde o aluno pode
reforçar o estudo da matéria, assistindo às aulas novamente, quantas vezes desejar. Possuindo assim, atividades síncronas
e assíncronas simultaneamente.
A proposta desta ação, denominada Encontro Técnico: Trabalho Social com as Famílias no âmbito do PAIF foi adaptada ao
contexto virtual pela excepcionalidade do cenário da pandemia da covid-19, e pretende enfatizar a esses trabalhadores o
significado concreto da dimensão de competência profissional, voltada a abordagem crítica do conteúdo teóricometodológico e ético-político das suas práticas profissionais, visando o aprimoramento dos serviços socioassistenciais,
especialmente o PAIF, que materializa a responsabilidade estatal no apoio aos usuários e famílias no cumprimento de suas
funções e no acesso aos direitos.
Sendo assim, o encontro técnico virtual às equipes técnicas Municipais buscará aprimorar o conhecimento teórico,
metodológico e técnico- operativo para o trabalho social com famílias do PAIF alcançando um novo patamar de oferta do
principal serviço de proteção social básica. Ressaltamos que o PAIF é tão fundamental, que todos os outros serviços e
programas orbitam a sua existência num município, haja vista que para a expansão de outros serviços e programas é
imprescindível a existência de um CRAS em funcionamento.

LOTE 02: A Assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, é política pública de Seguridade social não
contributiva, realizada através de um conjunto integrado de serviços, programas, projetos e benefícios, organizados de
forma sistêmica por meio do Sistema único da Assistência social – SUAS. Esta envolve os três níveis de governo e a
sociedade, com vista a garantir segurança de acolhida, de renda, do convívio ou vivência familiar.
Nesse contexto, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, se organiza em níveis de proteção sendo: Proteção social
Básica e Proteção social Especial – PSE (Média e Alta Complexidade). A Proteção Social Básica é organizada no território e
ofertada no CRAS, unidade presente nos municípios e no Distrito Federal. De acordo com a tipificação, os serviços
prestados por essa unidade são de proteção integral à famílias – PAIF, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e
serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência idosas e suas famílias. A Proteção Social
Especial de Média Complexidade é ofertada no território através do CREAS, presente nos municípios e no Distrito Federal.
Conforme a tipificação, os serviços prestados por essa unidade são: Serviço de proteção e atendimento especializado a
famílias e indivíduos (PAEFI), para pessoas em situação de rua, abordagem social, cumprimento de Medida socioeducativa e
proteção social especial para pessoa com deficiência, idosos e suas famílias.
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A Proteção Social de Alta Complexidade oferta o acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias
e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral.
O Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes trata-se de acolhimento provisório e excepcional para crianças e
adolescentes de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do
Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Pode ser ofertado em Serviço de Acolhimento Institucional
ou Serviço de Acolhimento Familiar.
No que diz respeito ao Serviço de Acolhimento Institucional, o atendimento prestado deve ser personalizado e em
pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços
disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e
coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve funcionar em unidade inserida na
comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento
de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos
previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene,
salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.
Já o Serviço de Acolhimento Familiar, caracteriza-se como uma modalidade de serviço de acolhimento para criança e
adolescente integrante dos Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e está pautado no
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/90); no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006); e nas Orientações Técnicas: Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2009).
É um serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida
protetiva (ECA, Art. 101) em residências de famílias acolhedoras cadastradas. Propicia o atendimento em ambiente familiar,
garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança e do
adolescente.
Deve organizar-se segundo os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90),
especialmente no que se refere: à excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento; ao investimento na reintegração à
família de origem, nuclear ou extensa; à preservação da convivência e do vínculo afetivo entre grupos de irmãos; à
permanente articulação com a Justiça da Infância e da Juventude e a rede de serviços.
Nessa perspectiva, conforme dados do Censo SUAS 2017 no Estado de Mato Grosso, enquanto as Unidades de Acolhimento
Institucional estão presentes em 69 Municípios, a oferta do Serviço de Acolhimento Familiar, se faz presente em apenas 05
localidades do Estado, a saber: Alta Floresta, Campo Verde, Nova Xavantina, Santo Antônio do Leverger e Sorriso.
Tendo em vista que grande maioria dos Municípios de Mato Grosso são de Pequeno Porte I e II, muitos com demandas que
não justificam a implantação de Unidades de Acolhimento Institucional e ou manutenção de unidades existentes. Alguns
quando possuem demanda de Acolhimento para Crianças e Adolescentes não contam com estrutura para o
acompanhamento, acabam por terceirizar demanda para outro Município, pois ainda não possuímos unidades regionais,
sobrecarregando demanda de Municípios que possuem o Serviço.
Sendo assim, é importante dar visibilidade ao Serviço no Estado de Mato Grosso, já que a grande maioria dos municípios
executa o Serviço de Acolhimento Institucional, necessitando de conhecimento prévio a respeito da modalidade de
acolhimento familiar, para que possam, considerando as tendências nacionais e internacionais e mediante um diagnóstico
socioterritorial atender suas demandas, considerando a possibilidade em ofertar o Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora.
Além disso, torna-se preponderante o debate acerca desse Serviço, a fim de que os trabalhadores possam munir-se de
informações do que está envolvido na execução do mesmo, já que não se realiza acolhimento familiar sem Equipe Técnica
exclusiva.
Ressaltamos que o Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes, seja na modalidade institucional ou familiar, exige
uma equipe com conhecimento técnico adequado, sendo fundamental o investimento em capacitações continuadas,
visando sempre a qualificação do Serviço prestado a essa população.
Quando se fala em capacitação ou formação, temos como processo principal os modelos presenciais ou processos
ancorados no estudo individual, via plataforma web. Comparando as opções, é possível verificar que os dois modelos
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apresentam limitações de ordem financeira, logística e/ou pedagógica, que podem comprometer os resultados
pretendidos.
As ferramentas de educação a distância (EaD) que têm como base exclusivamente a internet apresentam limitações de
ordem técnica e pedagógica. Os cursos ofertados exclusivamente em plataformas web, que apresentam vídeos gravados,
fóruns, mensagem de texto, entre outros, acabam não promovendo a interatividade imediata, o que possibilita a perda de
interesse do cursista.
O modelo proposto (ao vivo) para essas atividades que serão desenvolvidas por esta superintendência integra os aspectos
positivos das perspectivas de ensino citados anteriormente.
Este modelo (ao vivo) se assemelha ao ambiente real de sala de aula pois consiste em aulas transmitidas ao vivo, que exibe
o professor ministrando seu conhecimento, normalmente alocado em um estúdio onde há a possibilidade imediata da
interação entre cursistas e professores. Possuem recursos tecnológicos sofisticados que proporcionam um dos
fundamentos da educação de boa qualidade, ou seja, a possibilidade de interação ao vivo entre alunos e professores,
estejam onde estiverem, sanando dúvidas e possibilitando discussões de questões relacionadas ao conteúdo, ampliando o
interesse dos cursistas.
Neste formato, uma das vantagens é que caso o estudante não entenda algum conteúdo por completo, ele poderá revisar,
pois todo o conteúdo que o professor ministra fica disponível num ambiente de aprendizado online, onde o aluno pode
reforçar o estudo da matéria, assistindo às aulas novamente, quantas vezes desejar. Possuindo assim, atividades síncronas
e assíncronas simultaneamente.
A proposta desta ação, denominada “A implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e Familiar para
crianças e adolescentes”, foi adaptada ao contexto virtual pela excepcionalidade do cenário da pandemia da covid-19, e
pretende enfatizar a esses trabalhadores o significado concreto da dimensão de competência profissional, voltada a
abordagem crítica do conteúdo teórico-metodológico e ético-político das suas práticas profissionais, visando o
aprimoramento dos serviços socioassistenciais, que materializa a responsabilidade estatal no apoio aos usuários e famílias
no cumprimento de suas funções e no acesso aos direitos.

LOTE 03:
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza de forma descentralizada os serviços
socioassistenciais no Brasil. Possui um modelo de gestão participativa, que permite a captação de recursos nas três esferas
de governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).Através da assistência
social, o SUAS integra a o Tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social.
É sua função regulamentar e organizar em todo o território nacional as ações socioassistenciais. Com uma gestão
descentralizada e participativa, o SUAS oferta serviços, programas, projetos e benefícios à população, além de possuir como
foco prioritário a atenção às famílias, aos seus membros e aos indivíduos.
Os objetivos do SUAS visam, de acordo com a NOB/SUAS (BRASIL, 2013), alicerçar uma gestão compartilhada, o
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federados; determinar as responsabilidades destes; designar os
quatro níveis de gestão, quais sejam, União, estados, Distrito Federal e municípios; reconhecer as diversidades da
população brasileira e as desigualdades regionais; garantir a oferta e a integração entre serviços, programas, projetos e
benefícios; assegurar a vigilância socioassistencial e os direitos sociais; articular a rede pública e privada vinculada ao SUAS;
e efetivar a gestão do trabalho e a educação permanente de seus trabalhadores. Para tanto, apoia se nos princípios da
universalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade, a fim de afiançar as seguranças de acolhida, de
renda, de vivência familiar, comunitária e social, de desenvolvimento de autonomia e de apoio e auxílio (BRASIL, 2013).
Ressaltam-se também entre suas diretrizes a primazia da responsabilidade do Estado, a descentralização políticoadministrativa com comando único das ações nas esferas governamentais, a partilha do financiamento, a matricialidade
sociofamiliar, a territorialização, a relação democrática entre Estado e sociedade civil, o controle social e a participação
popular (BRASIL, 2013).
O SUAS é estruturado em dois níveis de proteção, a proteção social básica, centrada no atendimento de situações de
vulnerabilidade social e prevenção dos riscos sociais, e a proteção social especial de média e de alta complexidade
destinada a situações de violações de direitos que ocasionam a fragilização e/ou o rompimento dos vínculos familiares,
comunitários e sociais (BRASIL, 2004). O CRAS é porta de entrada do sistema, referência na proteção social básica, e o
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência Especializado para População em
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Situação de Rua (Centro POP), os principais equipamentos da proteção social especial de média complexidade (BRASIL,
2004). Além destes, destacam-se na proteção social especial de alta complexidade as Unidades de Acolhimento
Institucional, as Casas Lares, as Repúblicas, as Casas de Passagem e os Albergues (BRASIL, 2004).
Toda atividade das unidades socioassistenciais depende, em sua maioria, da eficiência na gestão territorial; esta atividade é
de responsabilidade do (a) coordenador (a), sendo imprescindível em sua atuação capacidade técnica e conhecimento do
território onde a unidade está instalada, a fim de que esta seja verdadeiramente a unidade pública de Proteção Social e a
referência para a população local e para os demais serviços setoriais.
Quando se fala em capacitação ou formação, a política nacional de educação permanente apresenta três diferentes
modelos denominados de percursos formativos sendo eles; Percurso Formativo – Gestão do SUAS; Percurso Formativo –
Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais; Percurso Formativo – Controle Social do SUAS que corresponde ao
conceito de trilha de aprendizagem. Como parte de cada um dos Percursos Formativos definidos nesta Política, admitir-se-á
a concepção, oferta e realização da ação de formação e capacitação introdutória que podem ser ofertadas pois
compreende a carga horária de 20 a 40 horas com a finalidade de nivelar as áreas demandadas para esta proposta podendo
ser ofertada a trabalhadores e conselheiros com qualquer nível de formação.
O modelo proposto para essas atividades integra os aspectos positivos das perspectivas de ensino citados anteriormente.
Neste formato, uma das vantagens é que caso o estudante não entenda algum conteúdo por completo, ele poderá revisar,
pois todo o conteúdo que o professor ministra fica disponível num ambiente de aprendizado online, onde o aluno pode
reforçar o estudo da matéria, assistindo às aulas novamente, quantas vezes desejar.
A proposta desta ação, denominada Curso de Introdução à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais destinada aos
Coordenadores das Unidades Socioassistenciais foi adaptada ao contexto digital pela excepcionalidade para oportunizar
acesso as trabalhadores independente da localidade de seu município, e pretende enfatizar a esses trabalhadores o
significado concreto da dimensão de competência profissional, voltada a abordagem crítica do conteúdo teóricometodológico e ético-político das suas práticas profissionais, visando o aprimoramento dos serviços e benefícios
socioassistenciais, que materializa a responsabilidade estatal no apoio aos usuários e famílias no cumprimento de suas
funções e no acesso aos direitos.
Sendo assim, a capacitação digital aos coordenadores municipais buscará aprimorar o conhecimento do reconhecimento
do território, gestão de equipe, planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos,
articulação do trabalho intersetorial, participação dos processos de articulação, acompanhamento e avaliação de fluxos e
procedimentos para efetivação dos serviços, organização e participação de reuniões sistemáticas com as equipes e
secretarias de assistência social.
5.2. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS
LOTE 01: A rede de Proteção Social Básica do Estado de Mato Grosso possui um total de 178 Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS, distribuídos nos 141 municípios, sendo que destes, 13 possuem mais de uma unidade. O
atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão
populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros) pode ser
realizado por meio do estabelecimento de equipes volantes (equipe adicional), tendo um quantitativo de 59 equipes
volantes distribuídas em 53 municípios de Mato Grosso.
Diante disso as vagas serão destinadas aos técnicos de referência dos 178 CRAS e respectivas equipes volantes (onde
houver) dos 141 municípios, que totalizam 580 participantes. Além dessas vagas, ainda serão disponibilizadas 02 vagas para
os Conselheiros do CEAS e 18 vagas para trabalhadores estaduais da assistência social, totalizando 600 participantes,
divididos em 9 (nove) turmas que serão distribuídas considerando o total de 54 a 72 vagas por turma. As turmas serão
compostas por equipes do mesmo município, pólo. Serão realizados 09 turmas com encontros virtuais (com carga horária
de 20 horas realizadas em 5 dias cada turma, complementada pelas atividades de avaliação de aprendizagem)
LOTE 02: A rede de Proteção Social Especial da Alta Complexidade no Estado de Mato Grosso conta com 145 unidades de
acolhimento em 124 municípios. Das 145 unidades de acolhimento, 84 são unidades institucionais de acolhimento para
crianças e adolescentes e 05 municípios já implantaram o Serviço de acolhimento em família acolhedora para crianças e
adolescentes.
Sendo assim, serão disponibilizadas vagas para 270 cursistas que compõem as equipes de atendimento do Serviço de
Acolhimento para crianças e adolescentes, Institucional e Familiar. Além dessas vagas, ainda serão disponibilizadas 04 vagas
para os Conselheiros do CEAS e 26 vagas para trabalhadores estaduais da assistência social, totalizando 300 participantes.
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Como o Estado do Mato Grosso possui 141 municípios, distribuídos em 16 polos, para uma cobertura total, faremos 10
encontros virtuais (com carga horária de 20 horas realizadas em 5 dias cada turma, complementada pelas atividades de
avaliação de aprendizagem) em período e horário fixo, com no máximo, 30 cursistas em cada turma, garantindo a qualidade
na Metodologia aplicada e respeitando as particularidades de cada polo e a aproximação territorial dos municípios do Estado.
O número máximo de participantes visa atender as prerrogativas previstas na Política Nacional de Educação Permanente do
Sistema Único de Assistência Social (PNEP/SUAS) por meio da Resolução nº 4, de 13 de Março de 2013 do Conselho Nacional
de Assistência Social. No tipo de ação “capacitação introdutória” na qual se insere a ação de capacitação aqui proposta, temse como objetivo “promover o nivelamento de competências basilares ao desenvolvimento comum das três funções do
trabalho no SUAS ou ao desenvolvimento específico de cada uma delas” (CNAS, 2013). Para atender aos princípios de
interdisciplinaridade, de aprendizagem significativa e de historicidade da perspectiva político-pedagógica prevista na
educação permanente do SUAS, elencamos a limitação de 30 participantes para que haja a devida troca e escuta de cada um
e cada uma dos participantes envolvidos.
Esta capacitação profissional, contribuirá com o desenvolvimento de competências relacionadas ao bom desempenho de
funções que cada trabalhador desenvolve em seu campo de atuação, pois tem como foco a introdução da visão sistêmica,
proporcionando assim, um diferencial na efetividade do atendimento a crianças, adolescentes, suas famílias e famílias
acolhedoras.
LOTE 03:
O quantitativo de 500 trabalhadores do SUAS, com a atribuição de coordenação de unidades socioassistenciais a serem
capacitados, refere-se às vagas destinadas aos coordenadores dos 178 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 46
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), 03 Centros de Serviço Especializado para Pessoas em
Situação de Rua (Centro POP), 12 Centro Dia e Similares, além de 166 unidades de acolhimento institucional, totalizando 405
profissionais participantes. Agrega-se a esse quantitativo 95 vagas destinadas aos trabalhadores da gestão
estadual(SAAS/SETAS/MT), dos conselheiros estaduais (CEAS/MT) e dos membros do Núcleo Estadual de Educação
Permanente do SUAS.
No intuito de promover o nivelamento de coordenadores de unidades socioassistenciais quanto aos conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários à gestão e o provimento dos serviços, benefícios e programas providos no âmbito da
proteção social básica e especial, que justifica-se a oferta do Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços
Socioassistenciais, que pretende enfatizar a esses trabalhadores o significado concreto da dimensão de competência
profissional, voltada a abordagem crítica do conteúdo teórico-metodológico e ético-político das suas práticas profissionais,
visando o aprimoramento dos serviços e benefícios socioassistenciais, que materializa a responsabilidade estatal no apoio
aos usuários e famílias no cumprimento de suas funções e no acesso aos direitos.
Sua oferta responde aos anseios das gestões municipais de assistência social no que tange às competências atribuídas aos
coordenadores de unidades da rede socioassistencial responsáveis pela organização (gestão) dos serviços socioassistenciais
de forma a contribuir para a materialização das seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social e
preconizada pelo Sistema Único de Assistência Social.
5.3. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
A princípio, ressalta-se que fora verificado, junto ao site da SEPLAG, na página disponível para consulta a atas de registro de
preços, bem como no Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, e constatado a não existência de ata com o objeto
desejado, sendo assim, necessário que a aquisição se desse por meio de processo interno, tendo sido escolhida a
modalidade Pregão, em razão do objeto tratar-se de bem comum, podendo facilmente ter suas especificações detalhadas
em termo de referência, para futura transcrição em edital.
Importante salientar que, a escolha da modalidade pregão, vai ao encontro do regramento legal, disposto no inciso XXI, Art.
37 de nossa carta magna, o qual versa sobre o dever da administração pública em licitar, ressalvado os casos especificados.
A opção do pregão em sua forma eletrônica, decorre primeiro da vontade em tornar o processo o mais simples e cômodo
aos interessados, fazendo com que assim, seja mais convidativa a participação de interessados o que, obviamente, pode
resultar em um aumento significativo do número de participantes no certame, uma vez que, na forma eletrônica, ficam
dispensados os interessados de outras localidades a viagens, podendo participar do local em que se encontrarem.
Ademais, o Decreto Estadual 840/2017, logo em seu Art. 1º, estabelece em §§ 1º e 2º, que as aquisições realizadas na
modalidade pregão, deverão ser, preferencialmente, realizadas de forma eletrônica, sendo que, quando o órgão optar pela
forma preferencial, deverá ser feita a devida justificativa técnica quanto a escolha, o que, não vemos motivo algum para
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que ocorra.
Assim, em não existindo ata de registro de preços junto ao órgão central, que atenda a necessidade de contratação
constante neste Termo de Referência e sendo dever da administração licitar sempre que possível, optou-se pela realização
da aquisição através da modalidade pregão, em sua forma eletrônica, visando aumentar o número de participantes e, em
consequência disso, conseguir preços mais vantajosos.
5.4. JUSTIFICATIVA PARA DIVISÃO E COMPOSIÇÃO DOS LOTES
Os lotes estão separados devido às especificidades dos conteúdos de cada curso, que possuem grade pedagógica, carga
horária e previsão de execução diversas, favorecendo a participação de instituições distintas, mas não impedindo que a
mesma tenha capacidade de atender a todos os lotes.
Ultrapassando cada lote o valor de R$ 80.000,00, conforme estabelece a Lei Complementar Federal 123/2006, alterada
pela Lei Complementar Federal 147/2014, estabelece em seu artigo 48 que se deve criar lote exclusivo para participação
exclusiva de ME/EPP. Contudo a natureza do serviço é indivisível tecnicamente.
5.5. JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG), SOLVÊNCIA GERAL (SG) E
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) IGUAIS OU SUPERIORES A 1,0 (UM)
Os indicadores de liquidez servem para averiguar a capacidade monetária da empresa, em cumprir com suas obrigações,
compreendendo desta forma, uma importante ferramenta a fim de se observar a saúde financeira de uma empresa.
Assim, a exigência dos respectivos índices visa comprovar a saúde financeira do licitante para assumir a avença de longa
duração, evitando contratempos ao longo do contrato.
Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. PREGÃO
PRESENCIAL. RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO. ANULAÇÃO DO
CERTAME. DETERMINAÇÕES. COMUNICAÇÕES.
(...)
2. No certame licitatório, os documentos que podem ser exigidos quanto à
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira,
regularidade fiscal e prova de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal estão adstritos àqueles previstos nos artigos 27 a 31
da Lei nº 8.666/1993.
3. O edital de licitação somente poderá exigir qualificações técnicas
econômicas que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento da
obrigação. (TC 008.109/2008-3 – Plenário)
(GRIFO NOSSO)
É importante também destacar que, a escolha dos parâmetros utilizados para comprovar a boa situação financeira, deve ser
comprovada de forma objetiva, para não incorrer em inseguranças aos licitantes e impedir qualquer discricionariedade por
parte da Comissão de Licitação, condição está a qual os índices escolhidos atendem.
Também, consubstanciando com nosso entendimento, referente a utilização dos índices em discussão, há a Instrução
Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018, do elaborada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual
estabelece, em seu art. 22, o seguinte:
Art. 22. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante)
II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não
Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
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(GRIFO NOSSO)
Importante frisar que, os índices de liquidez apenas avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas
obrigações, sendo o Índice de Liquidez Corrente nada mais que a capacidade de pagamento das obrigações da empresa a
curto prazo e o de liquidez geral, o mesmo, só que a longo prazo, enquanto o índice de Solvência Geral demonstra a
capacidade total da empresa em arcar com suas obrigações, não configurando assim nenhum desrespeito à vedação de
exigência de índices de rentabilidade ou lucratividade, constante no § 1º do art. 31 da Lei Geral de Licitações.
Assim, a exigência dos respectivos índices, são justificados com base na necessidade de a Administração garantir a execução
integral da avença firmada, estando os mesmos em consonância com as práticas de outros entes e entendimento do
Tribunal de Contas da União.
5.6. JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA PROPOSTA
INICIAL
Em que pese os índices constituírem um dos meios mais utilizados para averiguação da saúde financeira das empresas, não
é este o único meio possível de verificação, em razão dos diversos caráteres aos quais encontram-se submetidas as
empresas brasileiras, como por exemplo, porte, regime tributário, dentre outros, sendo possível também tal aferição
através da análise do patrimônio líquido ou do capital social da empresa. É possível que, por algum motivo a empresa não
possua momentaneamente índices satisfatórios, mas que, em contrapartida, possua capital ou patrimônio capazes de fazer
frente aos compromissos firmados.
Desta maneira, utilizamo-nos dos mesmos para que, no caso de alguns dos índices não atendam a exigência posta, ainda
assim, caso a empresa possua ou o capital mínimo ou o patrimônio líquido dentro dos limites estipulados, que a mesma
possa sagrar-se vencedora do certame.
Desta forma, solicitada de forma alternativa aos índices, tal exigência trata-se de uma possibilidade a mais para a
participação de empresas interessadas.
Ressalta-se novamente que, a exigência do patrimônio líquido ou capital mínimo, só se faz necessário no caso de algum dos
índices solicitados não atingirem o patamar de 1 (um) e não concomitantemente com os índices, tal possibilidade é
inclusive amparada pelo § 2º do art.; 31, da Lei Geral de Licitações:
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo
de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente
celebrado.
(GRIFO NOSSO)
Em consonância com o já exposto, podemos nos valer da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal, a qual em seu art. 24, trata:
Art. 24. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas
que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
índices referidos no art. 22 desta Instrução Normativa, quando da
habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o
patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº
8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser
solicitada prestação de garantia na forma do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666,
de 1993, para fins de contratação.
(GRIFO NOSSO)
Por fim, resta informar que, não é incomum empresas que, sagram-se vencedoras na fase de lances, não serem inabilitadas
na fase de habilitação, justamente por, mesmo não possuindo os índices conforme solicitado, poderem utilizar-se da
alternativa facultada de apresentação do patrimônio líquido ou capital mínimo.
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Assim, reiteramos que, a possibilidade de apresentação do capital mínimo ou do patrimônio líquido nada mais é do que
uma via alternativa para comprovação da saúde financeira da licitante, possibilitando que a mesma, possa ter a adjudicação
concedida para si, mesmo no caso de os índices não estarem dentro dos limites solicitados, não configurando assim
qualquer tipo de restrição à participação no certame.
5.7. DA EXIGÊNCIA DO BALANÇO PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Em que pese a defesa de alguns poucos a respeito da não exigência do balanço para as micro e pequenas empresas, tal
defesa sequer possui embasamento legal, uma vez que, a Lei nº 9.317/96, que explicitamente dispensava a escrituração
contábil das micro e pequenas empresas, foi revogada pela Lei Federal 123/2006, conforme disposto em seu ART. 84:
“Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. ” (GRIFO
NOSSO)
A referida Lei Federal 123/2006, também dispõe sobre a possibilidade de dispensa do balanço para empresas de pequeno
porte e microempresas, conforme art. 27:
“Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada
para os registros e controles das operações realizadas, conforme
regulamentação do Comitê Gestor. ”
Entretanto, é ponto passivo que, a dispensa aí mencionada, refere-se tão somente a fins tributários, não se fazendo
necessária para participação de certames licitatórios, sendo este o entendimento de Carlos Pinto Coelho Motta, em sua obra
Eficácia nas licitações e contratos:
“As microempresas e empresas de pequeno porte devem, igualmente,
elaborar o balanço patrimonial, considerando que, nesse aspecto, a LNL não
foi derrogada pela LC 123/06. ”
(Eficácia nas Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 439).
(GRIFO NOSSO)
Neste mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Paraná em decisão constante do Acórdão 1.72763-1:
“Acórdão: 1.72763-1, Rel. Termo Cherem, publicação: 08/02/1999.
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS MICROEMPRESA - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PRESCRITO NO EDITAL INABILITAÇÃO. A microempresa, embora legalmente dispensada da
apresentação de balanço patrimonial para fins tributários, não está
desobrigada de apresentá-lo, quando exigido pelo Edital da Licitação para
fins de comprovação da capacidade econômico-financeira. ORDEM
DENEGADA. ” (GRIFO NOSSO)
E por fim, apenas para reforçar o que já foi exposto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT, em seu
parecer 049/2013, chegou à mesma conclusão quando questionado a respeito do tema:
“Portanto, considerando a melhor orientação doutrinária, legal e
jurisprudencial, conclui-se que as sociedades empresárias, sociedades simples
e empresários, enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, devem apresentar suas Demonstrações Contábeis para fins de
habilitação em licitação promovida pela Administração Pública, nos termos
do artigo 31, I, da Lei 8.666/93, sob pena de inabilitação, pois na condição
primária de sociedades ou empresários estão obrigados à levantar as referidas
peças contábeis.” (GRIFO NOSSO)
Assim, a dispensa da exigência do balanço, encontra respaldo legal e obrigatório somente para os casos que se enquadrem no
disposto no art. 3º do Decreto Federal 6.204/2007, o qual prevê:
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“Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou
da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do
último exercício social. ”
Resta portanto, claro como água de rocha, que a dispensa do balanço, somente se faz obrigatória para aquisições que
compreendam pronta entrega e nas locações de materiais, o que não é o caso em questão, uma vez que, trata-se de
formação de registro de preços, com prazo de vigência de 12 (doze) meses o qual originará contratos futuros com igual prazo
de vigência, afastando assim qualquer possibilidade da aquisição pretendida se tratar de entrega imediata, fazendo assim
com que seja necessária a aferição da boa situação financeira das licitantes, ainda mais em razão dos altos valores que serão
pactuados.
Assim, diante da revogação da Lei Federal nº 9.317/96, que disciplinava a dispensa do balanço das micro e pequenas
empresas, bem como afastada a hipótese da aquisição se tratar de entrega imediata, entendemos que não há que se falar
em não possibilidade de exigência do balanço.
06. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO
6.1. DESCRIÇÃO DO (S) ITEM (NS) CONFORME DESCRIÇÃO NO SIAG:
LOTE 01
ITEM

1

CODG
SIAG

1102794

DESCRIÇÃO

UND

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRODUÇÃO,
MINISTRAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE
CAPACITAÇÃO SOBRE: TRABALHO SOCIAL COM AS
FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PAIF, COM CARGA TURMA
HORÁRIA DE 20 HORAS/TURMA, SENDO 09
TURMAS VARIANDO DE 54 A 72 ALUNOS, E
CERTIFICAÇÃO.
CONFORME
TERMO
DE
REFERÊNCIA.

QTDE

VLR UNIT
(R$)

VLR TOTAL
(R$)

09

27.324,44

245.919,99

VALOR TOTAL R$ 245.919,99 (duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e dezenove mil reais e noventa e nove
centavos)

LOTE 02
ITEM

CODG
SIAG

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

VLR UNIT
(R$)

VLR TOTAL
(R$)
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO,
MINISTRAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA
CAPACITAÇÃO SOBRE: IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO
DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E
FAMILIAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
1

1091110

A FINALIDADE É ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE TURMA
COMPÕEM AS EQUIPES TÉCNICAS, DA REDE
SOCIOASSISTENCIAL QUE ATUAM NOS SERVIÇOS
DE ACOLHIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL E
MUNICIPAL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DA CARGA
HORÁRIA DE 20H HORAS AULA, SENDO
DISTRIBUÍDOS EM 10 TURMAS, COM 30 ALUNOS
CADA, E CERTIFICAÇÃO.

10

R$
26.833.,33

R$
263.333,33

VALOR TOTAL R$ 268.333,33 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais trinta e três centavos)

LOTE 03
ITEM

1

CODG
SIAG

1102795

DESCRIÇÃO

UND

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE
CONTEÚDO,
ATIVIDADES
SÍNCRONAS
E
ASSÍNCRONAS DO CURSO INTRODUTÓRIO À
GESTÃO
DA
REDE
DE
SERVIÇOS
TURMA
SOCIOASSISTENCIAIS
NA
MODALIDADE
DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) A SER
DISPONIBILIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM (AVA) PELA PLATAFORMA
MOODLE DA CONTRATANTE.

QTDE

VLR UNIT
(R$)

VLR TOTAL
(R$)

05

R$
48.000,00

R$
240.000,00

VALOR TOTAL R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ R$ 754.253,32
6.2. DESCRIÇÃO DETALHADA
LOTE 01:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO POR SUBITEM
A.1. DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO: TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO
PAIF
A.1.1. Faz parte indissociável deste Termo de Referência o anexo A - Matriz pedagógica do Encontro Técnico: Trabalho
Social com as Famílias no âmbito do PAIF.
A.1.2. O Encontro Técnico: Trabalho Social com as Famílias no âmbito do PAIF terá duração mínima de 05 meses e máxima
de 8 meses na modalidade de Curso Telepresencial em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pela plataforma Moodle
da Escola Virtual do SUAS MT.
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A.1.3. Serão disponibilizadas vagas para 600 profissionais. Como o Estado do Mato Grosso possui 141 municípios, para uma
cobertura total, faremos 09 Turmas (durante 5 dias, com 20 horas de duração no total, cada turma) com, no máximo, 72
profissionais em cada turma, garantindo a qualidade na Metodologia aplicada.
A.1.4. O conjunto de atividades necessárias à execução do objeto deste Termo de Referência serão realizadas em 9 (nove)
etapas, conforme apresentado a seguir:
a.

Turma 01 – Pólo de Barra do Garças: 9 municípios - 32 participantes; Pólo Confresa: 13 municípios - 31
participantes; Total: 63 participantes.

b.

Turma 02 - Pólo de Água Boa: 8 municípios - 23 participantes; Pólo de Pontes e Lacerda - 10 municípios - 27
participantes; Pólo Juara: 4 municípios - 11 participantes. Total: 61 participantes.

c.

Turma 3: Pólo de Cáceres - 12 municípios - 41 participantes; Pólo Diamantino: 7 municípios - 23 participantes.
Total: 64 participantes.

d.

Turma 04 – Pólo de Alta Floresta: 6 municípios - 18 participantes; Pólo de Colíder: 7 municípios - 17 participantes;
Pólo Juína: 7 municípios - 26 participantes. Total: 61 participantes.

e.

Turma 05 - Pólo de Peixoto de Azevedo - 11 participantes; Pólo de Tangará da Serra - 10 municípios - 45
participantes. Total: 54 Participantes.

f.

Turma 06 – Pólo de Rondonópolis: 12 municípios - 68 participantes.

g.

Turma 07 - Pólo de Várzea Grande (Sem VG e Cuiabá) - 09 municípios - 33 participantes; Pólo de Primavera do
Leste - 7 municípios - 33 participantes. Total: 66 participantes.

h.

Turma 08 - Pólo de Sinop: 14 municípios - 68 participantes.

i.

Turma 09 - Cuiabá 56 participantes; Município de Várzea Grande - 16 participantes. Total: 72 participantes.

A.1.5. O Encontro Técnico: Trabalho Social com as Famílias no âmbito do PAIF possui carga horária de 20h/a (vinte horasaula) organizada em 09 turmas, com atividades síncronas e assíncronas.
a. Compreende as atividades síncronas, aquelas que acontecem em tempo real, onde o professor e aluno interagem, ao
mesmo tempo, em um espaço virtual, a exemplo, as videoconferências e transmissões ao vivo.
b. Compreende as atividades assíncronas, aquelas que acontecem sem a necessidade de uma interação em tempo real, a
exemplo, das videoaulas e fóruns de discussão, previstas neste Termo de Referência.
A.1.5. A duração do Encontro Técnico: Trabalho Social com as Famílias no âmbito do PAIF, tem o prazo de 5 (cinco) dias
corridos (por turma) de atividades síncronas, que compreende as atividades referentes às aulas telepresenciais de segundafeira à sexta-feira. É importante fomentar a participação dos inscritos por meio do chat e/ou participação oral, sendo esta
realizada no momento indicado, durante a aula ao vivo/remota.
A.1.6. A duração das atividades assíncronas será de 40 (quarenta) dias contados a partir da primeira aula telepresencial.
Sendo elas, material de apoio, exercícios de fixação, fórum de discussão para dúvidas e debates, catalogar todos os
conteúdos criados nos cursos em uma biblioteca de mídia, de forma que seja possível ser visto em outros momentos, criar
biblioteca virtual para acesso dos alunos.
A.1.7. Como metodologia, considerando as particularidades do contexto virtual, devem ser realizadas: Aulas interativas:
explanação teórico-prática; dinâmicas de grupo e dramatização; debates a partir da apresentação de filmes e estudo de
casos, vídeos e animações, disponibilização de conteúdos complementares na plataforma web, exercícios, avaliações,
criação de discussões por meio de fóruns, ou seja, atividades síncronas e assíncronas que promovam a reflexão e o
conhecimento almejado após o fim do encontro.
A.2. DA CERTIFICAÇÃO
A.2.1. O certificado de conclusão de curso será de responsabilidade do CONTRATANTE, que será disponibilizado na
plataforma virtual de aprendizagem: Moodle da Escola do SUAS MT, aos cursistas que atenderem aos critérios expressos no
subitem a seguir:
A.2.2. Para obter o certificado de conclusão do curso, o cursista precisará:
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a. ter realizado todos os Exercícios de Fixação;
b. ter participado dos Fóruns;
c. ter acertado 60% da avaliação final em uma das duas tentativas;
d. ter contribuído para o nosso curso respondendo a Avaliação do Curso.

A.3. DA EQUIPE TÉCNICA
A.3.1. Para a execução dos serviços contidos no Lote 01, objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá dispor
de, no mínimo, uma equipe técnica com titulação mínima de especialização na área de Ciências Sociais Aplicadas ou
Ciências Humanas, mestrado e/ou doutorado para as atividades que assim requererem, conforme quadro abaixo:
EQUIPE TÉCNICA
CONTRATANTE

CONTRATADA

01 (um) Coordenador Geral
01 (um) Secretário Acadêmico
01 (um) Técnico de Informática

01 (um) Coordenador Pedagógico
01 (um) Professor Conteudista;
01 (um) Diagramador e Designer instrucional
01 (um) professor formador
01 (um) tutor

A.3.2. Durante toda a vigência contratual, para a execução do Curso: pelo menos 1 (um) professor palestrante responsável
pela aula inaugural e pela Culminância ao final de cada turma, como também, para a execução das turmas: pelo menos 1
(um) tutor responsável por cada Módulo.
A.3.3. Fica a cargo do CONTRATANTE disponibilizar: 01 (um) coordenador geral, 01 (um) secretário acadêmico e 01 (um)
técnico em informática durante toda a vigência contratual para execução do curso.
A.3.4. Todos os profissionais que comporão a equipe técnica da CONTRATADA deverão comprovar experiência no
desenvolvimento de atividades para as quais realizarão.
A.3.5. Qualificação e/ou experiência profissional para Coordenador Pedagógico:
a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em coordenação de ações de formação ou capacitação profissional,
preferencialmente na área de políticas sociais ou para agentes públicos.
b. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica
NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social.
Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais
(participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.6. Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Conteudista:
a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas,
preferencialmente, no SUAS.
b. Experiência na produção e elaboração de documento(s) orientador(es) e/ou metodológico(s) para gestão e a organização
de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços.
c. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica
NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social.
Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais
(participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.7. Qualificação e/ou experiência profissional Diagramador e Designer Instrucional: Mínimo de 02 (dois) anos de
experiência com produção de material didático digital, revisão de slides, vídeos e textos enviados pelos professores
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conteudistas e diagramação dos mesmos, compilação do material didático-pedagógico e dos instrumentais utilizados
apontando a interatividade dos objetos de aprendizagem.
A3.8. Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Palestrante:
a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas,
preferencialmente, no SUAS.
b. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica
NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social.
Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais
(participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.9. Qualificação e/ou experiência profissional para Tutor:
a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas,
preferencialmente, no SUAS.
b. Experiência com tutoria em EAD, preferencialmente na mediação de fóruns e chats em ambiente virtual de
aprendizagem pela plataforma Moodle;
c. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica
NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social.
Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais
(participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.10. A seleção dos referidos profissionais será de responsabilidade da CONTRATADA, com anuência da gestão estadual
responsável pela coordenação e acompanhamento do trabalho em questão.
A.3.11. Cabe à CONTRATADA identificar o quantitativo de profissionais para a formação da equipe técnica desde que
atendam aos critérios expressos neste termo. Fica a critério da CONTRATADA a inclusão de outros profissionais, que não
estejam relacionados na composição da equipe técnica para a execução do objeto expresso neste termo.
A.3.12. Não será permitida a acumulação de funções dentro das atividades do trabalho contratado.

LOTE 02: DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO: “A implantação e execução do serviço de
acolhimento institucional e Familiar para crianças e adolescentes”
A.1.1. Faz parte indissociável deste Termo de Referência o anexo B - Matriz pedagógica do Encontro Técnico: “A
implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e Familiar para crianças e adolescentes”
A.1.2. O Encontro Técnico: “A implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e Familiar para crianças e
adolescentes” terá duração mínima de 05 meses e máxima de 10 meses na modalidade de Curso Telepresencial em
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pela plataforma Moodle da Escola Virtual do SUAS MT.
A.1.3. Serão disponibilizadas vagas para 300 profissionais. Como o Estado do Mato Grosso possui 141 municípios, para uma
cobertura total, faremos 10 Turmas (durante 5 dias, com 20 horas de duração no total, cada turma) com, no máximo, 30
profissionais em cada turma, garantindo a qualidade na Metodologia aplicada.
A.1.4. O Encontro Técnico: “A implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e Familiar para crianças e
adolescentes” possui carga horária de 20h/a (vinte horas-aula) organizada em 10 turmas, com atividades síncronas e
assíncronas.
a. Compreende as atividades síncronas, aquelas que acontecem em tempo real, onde o professor e aluno interagem, ao
mesmo tempo, em um espaço virtual, a exemplo, as videoconferências e transmissões ao vivo.
b. Compreende as atividades assíncronas, aquelas que acontecem sem a necessidade de uma interação em tempo real, a
exemplo, das videoaulas e fóruns de discussão, previstas neste Termo de Referência.
A.1.5. A duração do Encontro Técnico: “A implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e Familiar para
crianças e adolescentes”, tem o prazo de 5 (cinco) dias corridos (por turma) de atividades síncronas, que compreende as
atividades referentes às aulas telepresenciais de segunda-feira à sexta-feira. É importante fomentar a participação dos
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inscritos por meio do chat e/ou participação oral, sendo esta realizada no momento indicado, durante a aula ao
vivo/remota.
A.1.6. A duração das atividades assíncronas será de 40 (quarenta) dias contados a partir da primeira aula telepresencial.
Sendo elas, material de apoio, exercícios de fixação, fórum de discussão para dúvidas e debates, catalogar todos os
conteúdos criados nos cursos em uma biblioteca de mídia, de forma que seja possível ser visto em outros momentos, Criar
biblioteca virtual para acesso dos alunos.
A.1.7. Como metodologia, considerando as particularidades do contexto virtual, devem ser realizadas: Aulas interativas:
explanação teórico-prática; dinâmicas de grupo e dramatização; debates a partir da apresentação de filmes e estudo de
casos, vídeos e animações, disponibilização de conteúdos complementares na plataforma web, exercícios, avaliações,
criação de discussões por meio de fóruns, ou seja, atividades síncronas e assíncronas que promovam a reflexão e o
conhecimento almejado após o fim do encontro.
A.2. DA CERTIFICAÇÃO
A.2.1. O certificado de conclusão de curso será de responsabilidade do CONTRATANTE, que será disponibilizado na
plataforma virtual de aprendizagem: Moodle da Escola do SUAS MT, aos cursistas que atenderem aos critérios expressos no
subitem a seguir:
A.2.2. Para obter o certificado de conclusão do curso, o cursista precisará:
a. ter realizado todos os Exercícios de Fixação;
b. ter participado dos Fóruns;
c. ter acertado 60% da avaliação final em uma das duas tentativas;
d. ter contribuído para o nosso curso respondendo a Avaliação do Curso.

A.3. DA EQUIPE TÉCNICA
A.3.1. Para a execução dos serviços contidos no Lote 01, objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá dispor
de, no mínimo, uma equipe técnica com titulação mínima de especialização na área de Ciências Sociais Aplicadas ou
Ciências Humanas, mestrado e/ou doutorado para as atividades que assim requererem, conforme quadro abaixo:
EQUIPE TÉCNICA
CONTRATANTE

CONTRATADA

01 (um) Coordenador Geral

01 (um) Coordenador Pedagógico

01 (um) Secretário Acadêmico

01 (um) Professor Conteudista;

01 (um) Técnico de Informática

01 (um) Diagramador e Designer instrucional
01 (um) professor formador
01 (um) tutor

A.3.2. Durante toda a vigência contratual, para a execução do Curso: pelo menos 1 (um) professor palestrante responsável
pela aula inaugural e pela Culminância ao final de cada turma, como também, para a execução das turmas: pelo menos 1
(um) tutor responsável por cada Módulo.
A.3.3. Fica a cargo do CONTRATANTE disponibilizar: 01 (um) coordenador geral, 01 (um) secretário acadêmico e 01 (um)
técnico em informática durante toda a vigência contratual para execução do curso.
A.3.4. Todos os profissionais que comporão a equipe técnica da CONTRATADA deverão comprovar experiência no
desenvolvimento de atividades para as quais irão realizar.
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A.3.5. Qualificação e/ou experiência profissional para Coordenador Pedagógico: a. mínimo de 02 (dois) anos de experiência
em coordenação de ações de formação ou capacitação profissional, preferencialmente na área de políticas sociais ou para
agentes públicos. b. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma
Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da
Assistência Social. Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas
transversais (participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.6. Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Conteudista: a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em
formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Experiência na
produção e elaboração de documento(s) orientador(es) e/ou metodológico(s) para gestão e a organização de informações,
planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. c. Conhecimento das normativas da Política Nacional de
Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e
demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de
direitos humanos e de políticas transversais (participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.7. Qualificação e/ou experiência profissional Diagramador e Designer Instrucional: a. Mínimo de 02 (dois) anos de
experiência com produção de material didático digital, revisão de slides, vídeos e textos enviados pelos professores
conteudistas e diagramação dos mesmos, compilação do material didático-pedagógico e dos instrumentais utilizados
apontando a interatividade dos objetos de aprendizagem.
A3.8. Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Palestrante: Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em
formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Conhecimento das
normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento sobre marcos
conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais (participação em congressos, seminários,
cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.9. Qualificação e/ou experiência profissional para Tutor: a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou
capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Experiência com tutoria em EAD,
preferencialmente na mediação de fóruns e chats em ambiente virtual de aprendizagem pela plataforma Moodle; c.
Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS,
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento
sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais (participação em
congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.10. A seleção dos referidos profissionais será de responsabilidade da CONTRATADA, com anuência da gestão estadual
responsável pela coordenação e acompanhamento do trabalho em questão.
A.3.11. Cabe à CONTRATADA identificar o quantitativo de profissionais para a formação da equipe técnica desde que
atendam aos critérios expressos neste termo. Fica a critério da CONTRATADA a inclusão de outros profissionais, que não
estejam relacionados na composição da equipe técnica para a execução do objeto expresso neste termo.
A.3.12. Não será permitida a acumulação de funções dentro das atividades do trabalho contratado.

LOTE 03: A.1. DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO À GESTÃO DA REDE DE SERVIÇOS
SOCIOASSISTENCIAIS
A.1.1. Faz parte indissociável deste Termo de Referência o Anexo C Projeto pedagógico, anexo D - Lote 03 - Matriz
pedagógica do Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais e anexo 03 - Lote 03 - Distribuição de
Vagas.
A.1.2. O Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais terá duração mínima de 06 meses e máxima de
10 meses na modalidade de Educação a distância (EAD) em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pela plataforma
Moodle da Escola Virtual do SUAS MT.
A.1.3. Serão disponibilizadas vagas para 500 profissionais que atuam como coordenadores das Unidades Socioassistenciais
da rede do SUAS (CRAS, CREAS, Centro POP, Centro Dia e Similares e Unidades de Acolhimento), Conselheiros Estaduais da
Assistência Social - CEAS, membros do Núcleo Estadual de Educação Permanente e técnicos da Gestão Estadual.
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A.1.4. O conjunto de atividades necessárias à execução do objeto deste Lote, será realizada em 05 (cinco) turmas, com 100
(cem) vagas cada uma, conforme distribuição de vagas por turma através do agrupamentos por polos regionais, expressas
abaixo e no Anexo C,
a. Turma 01 - Compreende o agrupamento de municípios dos pólos de Sinop, Colíder, Peixoto de Azevedo e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
b. Turma 02 - Compreende o agrupamento de municípios dos pólos de Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Cáceres, Água Boa e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
c. Turma 03 - Compreende o agrupamento de municípios dos pólos de Confresa, Barra do Garças, Primavera do Leste, Juína
e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
d. Turma 04 - Compreende o agrupamento de municípios dos polos de Rondonópolis, Diamantino, Juara e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
e. Turma 05 - Compreende o agrupamento de municípios dos pólos de Cuiabá e Tangará da Serra e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
A.1.5. O Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais possui carga horária de 40h/a (quarenta horasaula) organizada em 05 módulos e divididos em 07 unidades, com atividades síncronas e assíncronas.
a. Compreende as atividades síncronas, aquelas que acontecem em tempo real, onde o professor e aluno interagem, ao
mesmo tempo, em um espaço virtual, a exemplo, as videoconferências e transmissões ao vivo. As atividades síncronas
previstas neste Termo de Referência consistem na realização da aula inaugural do Curso Introdutório à Gestão da Rede de
Serviços Socioassistenciais e das atividades de culminância ao final de cada turma por videoconferência.
b. Compreende as atividades assíncronas, aquelas que acontecem sem a necessidade de uma interação em tempo real, a
exemplo, das videoaulas e fóruns de discussão, previstas neste Termo de Referência.
A.1.5. A duração do Curso Introdutório à Gestão da rede de Serviços Socioassistenciais, após o primeiro acesso, tem o
prazo de 40 (quarenta) dias corridos, aproximadamente 06 (seis) semanas, que compreende as atividades de leitura do
caderno de estudos, participação nos fóruns de discussão, acompanhamento das videoaulas, preenchimento dos exercícios
de cada módulo, da avaliação final e da avaliação do curso.
A.2. DA CERTIFICAÇÃO
A.2.1. O certificado de conclusão de curso será de responsabilidade do CONTRATANTE, que será disponibilizado na
plataforma virtual de aprendizagem: Moodle da Escola do SUAS MT, aos cursistas que atenderem aos critérios expressos no
subitem a seguir:
A.2.2. Para obter o certificado de conclusão do curso, o cursista precisará:
a. ter realizado todos os Exercícios de Fixação;
b. ter participado dos Fóruns;
c. ter acertado 60% da avaliação final em uma das duas tentativas;
d. ter contribuído para o nosso curso respondendo a Avaliação do Curso.

A.3. DA EQUIPE TÉCNICA
A.3.1. Para a execução dos serviços contidos no Lote 03, objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá dispor
de, no mínimo, uma equipe técnica com titulação mínima de especialização na área de Ciências Sociais Aplicadas ou
Ciências Humanas, mestrado e/ou doutorado para as atividades que assim requererem, conforme quadro abaixo:
EQUIPE TÉCNICA
CONTRATANTE

CONTRATADA
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01 (um) Coordenador Geral
01 (um) Secretário Acadêmico
01 (um) Técnico de Informática

01 (um) Coordenador Pedagógico
01 (um) Professor Conteudista;
01 (um) Diagramador e Designer instrucional
01 (um) professor palestrante
01 (um) tutor

A.3.2. Durante toda a vigência contratual, para a execução do Curso: pelo menos 1 (um) professor palestrante responsável
pela aula inaugural e pela Culminância ao final de cada turma, como também, para a execução das turmas: pelo menos 1
(um) tutor responsável por cada Módulo.
A.3.3. Fica a cargo do CONTRATANTE disponibilizar: 01 (um) coordenador geral, 01 (um) secretário acadêmico e 01 (um)
técnico em informática durante toda a vigência contratual para execução do curso.
A.3.4. Todos os profissionais que irão compor a equipe técnica da CONTRATADA deverão comprovar experiência no
desenvolvimento de atividades para as quais irão realizar.
A.3.5. Qualificação e/ou experiência profissional para Coordenador Pedagógico: a. mínimo de 02 (dois) anos de experiência
em coordenação de ações de formação ou capacitação profissional, preferencialmente na área de políticas sociais ou para
agentes públicos. b. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma
Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da
Assistência Social. Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas
transversais (participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.6. Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Conteudista:
a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas,
preferencialmente, no SUAS.
b. Experiência na produção e elaboração de documento(s) orientador(es) e/ou metodológico(s) para gestão e a organização
de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços.
c. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica
NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social.
Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais
(participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.7. Qualificação e/ou experiência profissional Diagramador e Designer Instrucional: a. Mínimo de 02 (dois) anos de
experiência com produção de material didático digital, revisão de slides, vídeos e textos enviados pelos professores
conteudistas e diagramação dos mesmos, compilação do material didático-pedagógico e dos instrumentais utilizados
apontando a interatividade dos objetos de aprendizagem.
A3.8. Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Palestrante: Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em
formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Conhecimento das
normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento sobre marcos
conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais (participação em congressos, seminários,
cursos, rodas de conversa, ou afins).
A.3.9. Qualificação e/ou experiência profissional para Tutor: a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou
capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Experiência com tutoria em EAD,
preferencialmente na mediação de fóruns e chats em ambiente virtual de aprendizagem pela plataforma Moodle; c.
Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS,
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento
sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais (participação em
congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
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A.3.10. Em razão do largo escopo desta ação, algumas turmas (2ª e 3ª; e 4ª e 5ª) deverão ocorrer paralelamente, o que
demanda a atuação de pelo menos 02 (duas) duplas de profissionais (Tutor e professor conteudista/professor palestrante)
durante a execução do curso.
A.3.11. A seleção dos referidos profissionais será de responsabilidade da CONTRATADA, com anuência da gestão estadual
responsável pela coordenação e acompanhamento do trabalho em questão.
A.3.12. Cabe à CONTRATADA identificar o quantitativo de profissionais para a formação da equipe técnica desde que
atendam aos critérios expressos neste termo. Fica a critério da CONTRATADA a inclusão de outros profissionais, que não
estejam relacionados na composição da equipe técnica para a execução do objeto expresso neste termo.
A.3.13. Não será permitida a acumulação de funções dentro das atividades do trabalho contratado.

A.4. DA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
a. O conjunto de atividades necessárias à execução do objeto deste Termo de Referência serão realizadas em 03 (três) fases
assim compreendidas: Fase Preparatória, Fase de Execução e Fase de Conclusão.
A.4.1. DA FASE PREPARATÓRIA
a. A Fase Preparatória terá duração de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato. Durante esta
fase, serão realizadas as seguintes atividades: Reunião Inicial, com duração de 4h/a, entre a equipe gestora da CONTRATANTE
e da CONTRATADA, a ser realizada no prazo de até 10 dias da assinatura do contrato, para tratar de assuntos gerais da
execução do curso; e a realização da Oficina de Alinhamento Pedagógico e de Conteúdo do Curso Introdutório à Gestão da
Rede de Serviços Socioassistenciais.
b. A montagem das Turmas e definição das datas de sua realização será organizada com base nas informações fornecidas pela
Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC.
c. A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania– SETASC, disponibilizará no prazo máximo de 15 dias após a
assinatura do contrato, lista dos municípios e quantitativo de vagas por município referente ao curso a ser oferecido.
d. A Mobilização e inscrição dos participantes serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania– SETASC com base: no banco de endereços, disponibilizado pela Secretaria Adjunta de Assistência Social - SAAS;
envio de mensagem eletrônica para informar os procedimentos de inscrição, o local e a data de realização do curso; contato
telefônico para confirmação da participação, da efetivação da inscrição e prestação de informações complementares.
e. Disponibilização dos seguintes documentos: Material didático digital (Caderno de Estudos), videoaulas, exercícios de
fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo e questionário da avaliação final a Contratada, para inclusão na
plataforma virtual da Escola do SUAS MT.
d. Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros autores sem os
créditos devidos ou ainda sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo contratante. Não serão
aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelos profissionais que compõe a equipe técnica da contratada em outros
produtos ou publicações sem referência a eles. O produto elaborado requer ineditismo.
A.4.2. DA FASE DE EXECUÇÃO
Concluídos os 60 (sessenta) dias da Fase Preparatória, a Contratada terá prazo de 10 (dez) dias para dar início à execução da
primeira turma.
a. Realização da aula inaugural, com duração de três horas-aulas - 03 h/a para apresentação do tema do Curso Introdutório à
Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais, que será transmitido pelo Canal do Youtube SETASC Comunica, aos
trabalhadores e gestores de assistência social do Estado de Mato Grosso.
b. Realização das turmas em consonância com a Matriz Pedagógica deste Lote, conforme cronograma de execução deste
termo de referência, de acordo com a distribuição de vagas por agrupamento de pólos regionais.
c. Suporte pedagógico interativo durante todo o período de execução do curso para acompanhamento dos recursos virtuais
complementares, tais como: salas de bate papo e fóruns de discussão.
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d. Aplicação dos exercícios de fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo e da avaliação final para cada
turma.
e. Realização de reunião com duração 4 (quatro) horas, entre o contratante e os coordenadores da contratada, a ser realizada
ao final de cada turma com fins de monitorar, acompanhar, e analisar os resultados obtidos para definir ações de
aprimoramento da execução para as próximas ações.
A.4.3. DA FASE DE CONCLUSÃO
Concluídos a Fase de Execução, a Contratada terá prazo de 15 (quinze) dias para realizar as atividades da Fase de Conclusão, a
seguir detalhada:
a. Reunião final entre o Contratante e representante institucional da Contratada com fins de validação dos resultados finais,
essa deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do contrato.
b. Participação na produção de relatório final com a equipe técnica da Contratada, em conformidade com as diretrizes dadas
estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

6.3. DIVISÃO DOS ITENS
Os itens os quais se pretende adquirir, poderão ser divididos em vários lotes, possibilitando que a contratação ocorra
por meio de mais de uma empresa?
[X ] SIM [ ] NÃO

6.4. JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVISÃO
NÃO SE APLICA

6.5 SERÁ NECESSÁRIA VISITA TÉCNICA
Não se aplica.

6.6. SERÁ NECESSÁRIA AMOSTRA DO OBJETO
[ ] SIM [X ] NÃO

07. ESTIMATIVA DE CUSTO
O valor total previsto para cada contrato é de LOTE 01 R$ 245.919,99, LOTE 02 R$ 268.333,33; LOTE 03 R$ 240.000,00.
Somando um valor total ESTIMADO de R$ 754.253,32.
A estimativa de custos foi elaborada pela equipe de preços, da Coordenadoria de Aquisições, através de preços colhidos com
base no disposto no Artigo 7º, do Decreto Estadual 840/2017 e suas alterações, os quais serão juntados aos autos processuais
no momento oportuno, encontrando-se disponíveis para consulta sempre que necessário e serão lançados no sistema de
Aquisições Governamentais – SIAG, quando , da criação do Mapa Comparativo de preços, o qual também constará nos autos.
08. OBJETIVO A SER ATINGIDO COM A CONTRATAÇÃO
LOTE 01: Possibilitar a qualificação dos Profissionais do SUAS, com vistas a aprofundar as relações teórico-práticas do
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
Apresentar e fortalecer os princípios éticos pertinentes ao trabalho social com as famílias no âmbito do PAIF.
Fortalecer a concepção da atuação frente às vulnerabilidades relacionais;
Apresentar possibilidades de intervenção no cenário trans e pós pandêmico.
LOTE 02: Instrumentalizar profissionais na metodologia do Trabalho Social com Família;
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Aprofundar o conhecimento teórico-prático da Política de Assistência Social pelas equipes de atendimento;
Compartilhar experiências e resultados, transferindo tecnologia social sistematizada no trabalho com famílias;
Fortalecer os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – que priorizam a Convivência Familiar e
Comunitária de Crianças e Adolescentes
Disseminar e contribuir na implementação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária;
Disseminar e contribuir na implementação e execução do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes em Família
Acolhedora
LOTE 03:
Capacitar coordenadores das unidades socioassistenciais no exercício de suas competências e responsabilidades, com vistas
ao aprimoramento da Gestão da Rede de Serviços da Proteção Social Básica e Especial do SUAS nos 141 municípios do Estado
de Mato Grosso.

09. DA ENTREGA DO OBJETO
9.1. LOCAL
LOTE 01: O serviço será prestado de forma remota, com aulas ao vivo, sendo transmitida por plataforma web que
possibilite interação entre os participantes, conforme datas e prazos já estipulados neste Termo.
Mas se estabelece como local de referência a Coordenadoria de Proteção Social Básica que integra a Superintendência de
Serviços Socioassistenciais localizada no prédio da Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social - SETASC, sito à Rua
Júlio Domingos de Campos nº 100 Centro Político Administrativo - CEP 78049-931, Cuiabá - Mato Grosso.
LOTE 02: O serviço será prestado de forma remota, com aulas ao vivo, sendo transmitida por plataforma web que
possibilite interação entre os participantes, conforme datas e prazos já estipulados neste Termo.
Mas se estabelece como local de referência a Coordenadoria de Proteção Social Especial - Alta Complexidade que integra a
Superintendência de Serviços Socioassistenciais localizada no prédio da Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social
- SETASC, sito à Rua Júlio Domingos de Campos nº 100 Centro Político Administrativo - CEP 78049-931, Cuiabá - Mato Grosso.
LOTE 03:
O serviço será prestado na modalidade de Educação a distância em ambiente virtual de aprendizagem, pela plataforma
Moodle da Escola do SUAS MT, conforme datas e prazos já estipulados neste Termo.
Mas se estabelece como local de referência a Coordenadoria de Gestão do Trabalho que integra a Superintendência de
Gestão do SUAS localizada no prédio da Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social - SETASC, sito à Rua Júlio
Domingos de Campos nº 100 Centro Político Administrativo - CEP 78049-931, Cuiabá - Mato Grosso.
9.2. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
LOTE 01: Grazieli Patrícia Ribeiro de Lima
LOTE 02: Cristina Setsuco Siqueira Saito
LOTE 03: Lillian Borges Passarelli
9.3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
LOTE 01:
Iniciar em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de serviço, conforme cronograma estimado abaixo:
CURSO

ESTIMATIVA DE INÍCIO

PRAZO DE
CONCLUSÃO
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1ª turma (20h)

17/10/22 a 21/10/22 - 13hs às 17hs

30 DIAS

2ª turma (20h)

07/11/22 a 11/11/22 - 08 às 12hs

30 DIAS

3ª turma (20h)

21/11/22 a 25/11/22 - 13hs às 17hs;

30 DIAS

4ª turma (20h)

06/03/23 a 10/03/23 - 08 às 12hs;

30 DIAS

5ª turma (20h)

20/03/23 a 24/03/23 - 08 às 12hs;

30 DIAS

6ª turma (20h)

03/04/23 a 07/04/23 - 13hs às 17hs.

30 DIAS

7ª turma (20h)

24/04/23 a 28/04/23- 13 às 17hs

30 DIAS

8ª turma (20h)

08/05/23 a 12/05/23 - 08 às 12hs

30 DIAS

9ª turma (20h)

22/05/23 a 26/05/23 - 08 às 12hs

30 DIAS

LOTE 02: Iniciar em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de serviço, conforme cronograma estimado
abaixo:
CURSO

ESTIMATIVA DE INÍCIO

PRAZO DE CONCLUSÃO

1ª Turma (20h)

24/10/2022 a 28/10/2022

30 DIAS

2ª Turma (20h)

07/11/2022 a 11/11/2022

30 DIAS

3ª Turma (20h)

28/11/2022 a 02/12/2022

30 DIAS

4ª Turma (20h)

13/03/2023 a 17/03/2023

30 DIAS

5ª Turma (20h)

27/03/2023 a 31/03/2023

30 DIAS

6ª Turma (20h)

10/04/2023 a 14/04/2023

30 DIAS

7ª Turma (20h)

15/05/2023 a 19/05/2023

30 DIAS

8ª Turma (20h)

29/05/2023 a 02/06/2023

30 DIAS

9ª Turma (20h)

12/06/2023 a 06/06/2023

30 DIAS

10ª Turma (20h)

26/06/2023 a 30/06/2023

30 DIAS
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LOTE 03: Iniciar em até 10 dias contados do recebimento da Ordem de serviço, conforme cronograma estimado abaixo:
CURSO

ESTIMATIVA DE INÍCIO

PRAZO DE CONCLUSÃO

1- Turma - 40 horas

Outubro de 2022

40 DIAS

2- Turma - 40 horas

Novembro de 2022

40 DIAS

3- Turma - 40 horas

Março de 2023

40 DIAS

4- Turma - 40 horas

Abril de 2023

40 DIAS

5- Turma - 40 horas

Maio de 2023

40 DIAS

9.4. PRAZO PARA REPARO, CORREÇÃO, REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO
LOTE 01: O fornecedor terá prazo de 03 (três) dias úteis para providenciar a substituição da solução ou correção do erro, a
partir da comunicação oficial feita pelo fiscal do contrato.
LOTE 02: Como os serviços são de tempo determinado, reparos, correções, remoções e/ou substituições devem ser
imediatos, para todos os lotes.
LOTE 03: Como os serviços são de tempo determinado, reparos, correções, remoções e/ou substituições devem ser
imediatos, para todos os lotes.

9.5. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
Os contratos de cada lote terão vigência de 12 meses, podendo ter prorrogação de prazos para cumprimento total do
cronograma.
9.6. GARANTIA DO OBJETO
Não se aplica.
10. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
LOTE 01:
A.1.1. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
A.1.1.1 O recebimento dos serviços será efetuado pelo Fiscal do contrato, mediante conferência, procedendo ao “atesto”
da nota fiscal/fatura somente após comprovada regularidade aos termos contratuais e recebimento definitivo.
A.1.1.2 O recebimento dos serviços prestados será realizado após a conferência de sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:
a. Realização da capacitação dentro dos prazos e local conforme descrito neste Termo de Referência e proposta
apresentada pela Contratada;
b. Cumprimento da carga horária descrita neste Termo De Referência e proposta apresentada pela Contratada.
A.1.1.3. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento dos serviços será realizado da seguinte
forma:
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a. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
c. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
A.1.1.4. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então, para recebimento definitivo, será desconsiderado,
iniciando-se nova contagem assim que sanadas as inconsistências.
A.1.1.5. Em não sendo sanadas as inconsistências dentro do prazo estipulado, incorrerá a contratada em atraso na entrega
do serviço e produtos, sujeitando-se à aplicação das sanções e penalidades previstas neste TR e Edital.
A.1.1.6. O recebimento definitivo dar-se-á:
a. Após verificação da conformidade com as especificações constantes no item 06, deste TR. pela Coordenadoria de
Proteção Social Básica da SETASC.
b. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório
c. Satisfeitas as exigências e condições previstas, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou
Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal.
d. O recebimento definitivo, não afasta o contrato da responsabilidade por vícios ocultos que venham a surgir
posteriormente.
A.1.1.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993)
A.1.2. CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇÃO
A.1.2.1. Apresentação de currículo profissional, demonstrando a capacidade técnica e expertise sobre os assuntos a serem
ministrados, preferencialmente, com experiência de atividades em outros municípios e estados.
A.1.2.1. Apresentação do planejamento quanto ao desenvolvimento da ação pretendida.
A.1.2.1. Aceite sem ressalvas: Será considerado aceito o produto que não apresentar defeito.
A.1.2.1. Aceite com ressalvas: Produtos com defeitos que possam ser corrigidos pela empresa contratada em curto
intervalo de tempo, desde que a gravidade dos defeitos, a critério do contratante, não seja indicativa da possibilidade de
rejeição do produto nem impeça sua utilização imediata.
A.1.2.1. Defeito de nível baixo: O produto funciona, mas necessita de ajustes na formatação e/ou design da aplicação.
LOTE 02:
A.2.1. DOS PRODUTOS EXIGIDOS:
A.2.1.1. O recebimento dos serviços será efetuado pelo Fiscal do contrato, mediante conferência, procedendo ao “atesto”
da nota fiscal/fatura somente após comprovada regularidade aos termos contratuais e recebimento definitivo.
A.2.1.2. O atesto da realização dos serviços especificados neste Termo de Referência será dado pelo Contratante com base
nos seguintes produtos a serem entregues pela Contratada:
Fase

Primeiro Produto
Apresentação de currículo da equipe técnica para a realização do Curso IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme
especificações deste termo.
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P
R

Produção do Material didático digital, diagramado para impressão com a identidade visual do curso e disponível
em diversos formatos (.pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .xls, .csv), denominado Caderno de Estudos do Curso
IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.

E
P
A
R
T
Ó
R

Produção do Conteúdo de vídeo-aulas em formato para os principais leitores de tela (NVDA, Jaws e os nativos do
Android e iOS), com qualidade de vídeo em Full HD, conforme matriz pedagógica do Curso IMPLANTAÇÃO E
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
contida no anexo 02 - Lote 02 deste termo de referência.
Elaboração dos exercícios de fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo. Para cada módulo
serão elaboradas 05 (cinco) questões de múltipla escolha, sendo correta somente uma das alternativas, como
também a elaboração da avaliação final composta por 10 questões de múltipla escolha, em que somente uma
das alternativas é a correta abrangendo todo o conteúdo do curso.

I
A

Documento técnico contendo Plano de Trabalho, contendo: Planejamento, Cronograma, Conteúdos, Carga
Horária, Nº de participantes, de acordo com a distribuição de vagas por agrupamento de polos regionais
disponibilizados pela Contratante.

E

Segundo Produto

X
E

Realização da aula inaugural para apresentação do tema do Curso IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

C
U
Ç
Ã
O

Realização da primeira turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Terceiro Produto
Realização da segunda turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Quarto Produto
Realização da terceira turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
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Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Quinto Produto

Realização da quarta turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;

Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Sexto Produto

Realização da quinta turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Sétimo Produto

Realização da sexta turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e em
reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;

Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Oitavo Produto
Realização da sétima turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
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Nono Produto
Realização da oitava turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Décimo Produto

Realização da nona turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e em
reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Décimo Primeiro Produto
Realização da décima turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
C

Décimo Segundo Produto

O
N
C

Produção de relatório preliminar contendo as informações de responsabilidade da Contratada a partir dos
dados compartilhados pela Contratante, em conformidade com as diretrizes dadas pela Contratante e
obedecendo ao estabelecido neste Termo de Referência e seus anexos.

L
U
S
Ã
O

A.2.1.3. A contratada deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as
especificações e o prazo estabelecido neste termo de referência. A contratada deverá seguir as orientações do contratante
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e submeter os produtos para sua apreciação e aprovação em tempo hábil para que seja possível a realização de ajustes que
venham ser necessários dentro do prazo da entrega do produto.
A.2.1.4. A contratada deverá produzir documentos técnicos, tais como: Material didático digital (Caderno de Estudos),
videoaulas, exercícios de fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo e questionário da avaliação final.
a. O caderno de estudos deve estar organizado em 03 (três) unidades. O primeiro módulo apresenta uma breve
contextualização da Política Nacional de Assistência Social, organização do SUAS e introdução a Proteção Social Especial,
Análise da conjuntura da Proteção Social visando sua articulação com a modalidade de Acolhimento Familiar; Análise do
contexto local; Experiências Nacionais e Internacional e Receios e dúvidas sobre a temática. A segunda unidade apresenta
o Passo a passo no processo de implantação do Acolhimento Familiar: (pré-Acolhimento); Público Alvo, fluxo do serviço,
operacionalização, instrumental para registro; A Interface com o Serviço de Acolhimento Institucional; Famílias
acolhedoras: captação, seleção e preparação. A terceira unidade apresenta o Passo a passo da metodologia de
acompanhamento psicossocial às famílias na modalidade de acolhimento institucional e familiar.
b. Além dos textos bases contidas no caderno de estudos, a CONTRATADA deverá fornecer textos e vídeos complementares
com as devidas referências bibliográficas para serem incluídas na biblioteca virtual disponível na plataforma virtual de
aprendizagem, Moodle da Escola do SUAS MT.
c. O material disponibilizado deve ser compatíveis com: Desktops/notebooks (Windows, MacOs, Linux e outros que sejam
lançados no mercado no decorrer do contrato) com navegadores (e similares derivados) Google Chrome; Mozilla Firefox;
Microsoft Edge; Microsoft Internet Explorer; Apple Safari; Opera e outros que sejam lançados no mercado no decorrer do
contrato;
d. O ambiente virtual de aprendizagem para o desenvolvimento do Curso IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, contará com recursos virtuais
complementares como bate-papos, fóruns, questionários e vídeos disponibilizados através da plataforma virtual da Escola
do SUAS MT, portanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar suporte pedagógico interativo durante todo o período de
execução do curso para acompanhamento dos recursos virtuais complementares supramencionados.
e. É facultativo à CONTRATADA a elaboração de áudios em diversos formatos de arquivo para usar o player da plataforma,
a exemplo, os podcasts.
A.2.1.5. O recebimento dos serviços prestados será realizado após a conferência de sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:
a. Realização da capacitação dentro dos prazos e local conforme descrito neste Termo de Referência e proposta
apresentada pela Contratada;
b. Cumprimento da carga horária descrita neste Termo De Referência e proposta apresentada pela Contratada.
A.2.2. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
A.2.2.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento dos serviços será realizado da seguinte
forma:
a. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
c. recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
A.2.2.2. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então, para recebimento definitivo, será desconsiderado,
iniciando-se nova contagem assim que sanadas as inconsistências.
A.2.2.3. Em não sendo sanadas as inconsistências dentro do prazo estipulado, incorrerá a contratada em atraso na entrega
do serviço e produtos, sujeitando-se à aplicação das sanções e penalidades previstas neste TR e Edital.
A.2.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á:
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a. Após verificação da conformidade com as especificações constantes no item 06, deste TR. pela Coordenadoria de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade da SETASC.
b. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório.
c. Satisfeitas as exigências e condições previstas, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou
Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal.
d. O recebimento definitivo, não afasta o contrato da responsabilidade por vícios ocultos que venham a surgir
posteriormente.
A.2.2.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).
A.2.3. CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇÃO
A.2.3.1. As condições de execução dos cursos devem obedecer os critérios dos itens 6.2 Lote 02 (Fase Preparatória, Fase de
Execução e Fase de Conclusão) deste Termo de Referência.
A.2.3.2. O atesto da realização dos serviços especificados neste Termo de Referência será dado pelo Contratante com base
nos seguintes produtos a serem entregues pela Contratada:
a. A entrega do Primeiro Produto ocorrerá durante a execução da Fase Preparatória, quando for alcançado o percentual de
10% (dez por cento) da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório pela SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo
de 5 (cinco) dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto a correções ou ajustes no produto e
entrega da versão final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente,
mencionada no item 12.2.13 do Termo de Referência.
b. A entrega do Segundo Produto ocorrerá após a execução da Fase preparatória, quando for alcançado o percentual de
20% (vinte por cento) da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de
5 (cinco) dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega
da versão final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente,
mencionada no item 12.2.13 do Termo de Referência.
c. A entrega do Terceiro Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 30% (trinta
por cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
d. A entrega do Quarto Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 40% (quarenta
por cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
e. A entrega do Quinto Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 50% (cinquenta
por cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
f. A entrega do Sexto Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 60% (sessenta
por cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
g. A entrega do Sétimo Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 70% (setenta
por cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
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final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
h. A entrega do Oitavo Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 80% (oitenta
por cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
i. A entrega do Nono Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 90% (noventa por
cento)da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias
corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão final.
O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no item
12.2.13 do Termo de Referência.
j. A entrega do Décimo e Décimo Primeiro Produto ocorrerá durante a Fase de conclusão quando for alcançado o
percentual de 100% (cem por cento) da meta estabelecida. A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias corridos para atender
eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão final. O aceite definitivo do
5º produto e os ajustes/glosas referentes aos produtos entregues anteriormente são condições necessárias para o
pagamento da parcela correspondente, mencionada no item 12.2.13 do Termo de Referência.
A.2.3.3. Para cada produto deverá ser entregue relatório descritivo das atividades desenvolvidas com os seguintes dados e
informações:
●

Sistematização dos dados e informações de responsabilidade da Contratada, a partir dos dados compartilhados
pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas efetivamente capacitados, e os documentos
comprobatórios dos registros efetuados de cada módulo, frequência e participação dos cursistas nos fóruns de
discussão.

●

Análise do processo de execução: problemas e dificuldades encontrados, ações saneadoras adotadas – relatório
de recomendações a SAAS/SETASC;

●

Sistematização dos exercícios de fixação, avaliação final e avaliação do curso.

A.2.3.4. Os relatórios de cada produto deverão ser entregues por meio de ofício da contratada à SAAS/SETASC em meio
eletrônico devidamente assinados.
A.2.3.5. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a NF, relatório descritivo para cada um dos serviços faturados;
A.2.3.6. A CONTRATADA se obriga ao fornecimento dos serviços contratados após a assinatura do contrato.
A.2.3.7. O Recebimento/aceitação do objeto deste Termo de Referência, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato.
A.2.3.8. A Contratante poderá se recusar a receber/aceitar a prestação de serviço contratada, caso este esteja em
desacordo com a especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 dias úteis, às custas da CONTRATADA, sem que a esta caiba direito de
indenização.
A.2.3.9. Cada item somente será aceito se possuir os indicativos definidos no item 6.2 deste termo de referência.
A.2.3.10. A Contratada deverá no prazo máximo de 30 dias após o encerramento de cada produto encaminhar relatório
descritivo das atividades desenvolvidas conforme subitem A.3.3.3 deste termo de referência.
A.2.3.11. Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros
autores sem os créditos devidos ou ainda sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo
contratante. Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelos profissionais que compõe a equipe técnica
da contratada em outros produtos ou publicações sem referência a eles. O produto elaborado requer ineditismo.
Aceite sem ressalvas: Será considerado aceito o produto que não apresentar defeito.
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A.2.12. Aceite com ressalvas: Produtos com defeitos que possam ser corrigidos pela empresa contratada em curto intervalo
de tempo, desde que a gravidade dos defeitos, a critério do contratante, não seja indicativa da possibilidade de rejeição do
produto nem impeça sua utilização imediata.

LOTE 03:
A.3.1 DOS PRODUTOS EXIGIDOS:
A.3.1.1. O recebimento dos serviços será efetuado pelo Fiscal do contrato, mediante conferência, procedendo ao “atesto”
da nota fiscal/fatura somente após comprovada regularidade aos termos contratuais e recebimento definitivo.
A.3.1.2. O atesto da realização dos serviços especificados neste Termo de Referência será dado pelo Contratante com base
nos seguintes produtos a serem entregues pela Contratada:
Fase

Primeiro Produto
Apresentação de currículo da equipe técnica para a realização do Curso Introdutório de Gestão da Rede de
Serviços Socioassistenciais, conforme especificações deste termo.

P
R
E
P
A
R
T
Ó

Produção do Material didático digital, diagramado para impressão com a identidade visual do curso e disponível
em diversos formatos (.pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .xls, .csv), denominado Caderno de Estudos do Curso
Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais.
Produção do Conteúdo de vídeo-aulas em formato para os principais leitores de tela (NVDA, Jaws e os nativos do
Android e iOS), com qualidade de vídeo em Full HD, conforme matriz pedagógica do Curso Introdutório à Gestão
da Rede de Serviços Socioassistenciais contida no anexo 02 - Lote 03 deste termo de referência.
Elaboração dos exercícios de fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo. Para cada módulo
serão elaboradas 05 (cinco) questões de múltipla escolha, sendo correta somente uma das alternativas, como
também a elaboração da avaliação final composta por 10 questões de múltipla escolha, em que somente uma
das alternativas é a correta abrangendo todo o conteúdo do curso.

R

A

Documento técnico contendo Plano de Trabalho, contendo: Planejamento, Cronograma, Conteúdos, Carga
Horária, Nº de participantes, de acordo com a distribuição de vagas por agrupamento de polos regionais
disponibilizados pela Contratante.

E

Segundo Produto

I

X
E

Realização da aula inaugural para apresentação do tema do Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços
Socioassistenciais

C
U
Ç
Ã
O

Realização da primeira turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de Referência e
em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
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Terceiro Produto
Realização da segunda e terceira turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de
Referência e em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
Quarto Produto
Realização da quarta e quinta turma obedecendo à carga horária e metodologia definida neste Termo de
Referência e em reunião de alinhamento entre a Contratante e a Contratada;
Disponibilização de relatório contendo a consolidação dos dados e informações de responsabilidade da
Contratada, a partir dos dados compartilhados pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas
efetivamente capacitados, e os documentos comprobatórios dos registros efetuado de cada módulo, listas de
frequências, participação dos cursistas nos fóruns de discussão, exercícios de fixação e avaliação final, etc.
C

Quinto Produto

O
N
C
L

Produção de relatório preliminar contendo as informações de responsabilidade da Contratada a partir dos
dados compartilhados pela Contratante, em conformidade com as diretrizes dadas pela Contratante e
obedecendo ao estabelecido neste Termo de Referência e seus anexos.

U
S
Ã
O

A.3.1.3. A contratada deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as
especificações e o prazo estabelecido neste termo de referência. A contratada deverá seguir as orientações do contratante
e submeter os produtos para sua apreciação e aprovação em tempo hábil para que seja possível a realização de ajustes que
venham ser necessários dentro do prazo da entrega do produto.
A.3.1.4. A contratada deverá produzir documentos técnicos, tais como: Material didático digital (Caderno de Estudos),
videoaulas, exercícios de fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo e questionário da avaliação final.
a. O caderno de estudos deve estar organizado em 04 (quatro) módulos, cada um deles subdividido em unidades
específicas. O primeiro módulo apresenta a concepção da proteção social e a trajetória histórica da política de assistência
social. Também são apresentados os conceitos fundamentais para a política de assistência social: seguranças
socioassistenciais; pobreza; vulnerabilidade social e riscos pessoais e sociais por violação de direitos. O segundo módulo
apresenta as Bases de organização e operacionalização do SUAS, a partir das diretrizes estruturantes de gestão, da
definição, dos objetivos, e do público dos serviços e benefícios socioassistenciais ofertados pelas proteções sociais básica e
especial. O terceiro módulo apresenta o Provimento dos serviços socioassistenciais, que consiste na compreensão das
características e especificidade dos processos de trabalho relacionados à provisão dos serviços socioassistenciais. Esses são
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conhecimentos básicos para que os coordenadores desenvolvam a gestão e a organização de informações, planejamento,
monitoramento e acompanhamento de serviços com toda a equipe de referência da unidade socioassistencial. Por fim, o
quarto módulo trata da Gestão da rede de proteção social básica e especial no SUAS, a qual são apresentadas o papel do
órgão gestor, da coordenação de cada unidade, a gestão e a atuação integrada da rede socioassistencial, bem como
apresenta a relações com as Políticas Setoriais e as interfaces do SUAS e Sistema de Justiça.
b. Além dos textos bases contidas no caderno de estudos, a CONTRATADA deverá fornecer textos e vídeos complementares
com as devidas referências bibliográficas para serem incluídas na biblioteca virtual disponível na plataforma virtual de
aprendizagem, Moodle da Escola do SUAS MT.
c. O material disponibilizado deve ser compatíveis com: Desktops/notebooks (Windows, MacOs, Linux e outros que sejam
lançados no mercado no decorrer do contrato) com navegadores (e similares derivados) Google Chrome; Mozilla Firefox;
Microsoft Edge; Microsoft Internet Explorer; Apple Safari; Opera e outros que sejam lançados no mercado no decorrer do
contrato;
d. O ambiente virtual de aprendizagem para o desenvolvimento do Curso Introdutório à gestão da rede de serviços
socioassistenciais, contará com recursos virtuais complementares como bate-papos, fóruns, questionários e vídeos
disponibilizados através da plataforma virtual da Escola do SUAS MT, portanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar
suporte pedagógico interativo durante todo o período de execução do curso para acompanhamento dos recursos virtuais
complementares supramencionados.
e. É facultativo à CONTRATADA a elaboração de áudios em diversos formatos de arquivo para usar o player da plataforma,
a exemplo, os podcasts.
A.3.1.5. O recebimento dos serviços prestados será realizado após a conferência de sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:
a. Realização da capacitação dentro dos prazos e local conforme descrito neste Termo de Referência e proposta
apresentada pela Contratada;
b. Cumprimento da carga horária descrita neste Termo De Referência e proposta apresentada pela Contratada.
A.3.2. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
A.3.2.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento dos serviços será realizado da seguinte
forma:
a. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
c. recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
A.3.2.2. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então, para recebimento definitivo, será desconsiderado,
iniciando-se nova contagem assim que sanadas as inconsistências.
A.3.2.3. Em não sendo sanadas as inconsistências dentro do prazo estipulado, incorrerá a contratada em atraso na entrega
do serviço e produtos, sujeitando-se à aplicação das sanções e penalidades previstas neste TR e Edital.
A.3.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á:
a. Após verificação da conformidade com as especificações constantes no item 06, deste TR. pela Coordenadoria de
Proteção Social Básica da SETASC.
b. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório.
c. Satisfeitas as exigências e condições previstas, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou
Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal.
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d. O recebimento definitivo, não afasta o contrato da responsabilidade por vícios ocultos que venham a surgir
posteriormente.
A.3.2.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).
A.3.3. CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇÃO
A.3.3.1. As condições de execução dos cursos devem obedecer os critérios dos itens 6.2 Lote 03 (Fase Preparatória, Fase de
Execução e Fase de Conclusão) deste Termo de Referência.
A.3.3.2. O atesto da realização dos serviços especificados neste Termo de Referência será dado pelo Contratante com base
nos seguintes produtos a serem entregues pela Contratada:
a. A entrega do Primeiro Produto ocorrerá durante a execução da Fase Preparatória, quando for alcançado o percentual de
20% (vinte por cento) da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório pela SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo
de 5 (cinco) dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto a correções ou ajustes no produto e
entrega da versão final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente,
mencionada no item 12.2.13 do Termo de Referência.
b. A entrega do Segundo Produto ocorrerá após a execução da Fase preparatória, quando for alcançado o percentual de
40% (quarenta por cento) da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá
prazo de 5 (cinco) dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e
entrega da versão final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente,
mencionada no item 12.2.13 do Termo de Referência.
c. A entrega do Terceiro Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 60% (sessenta
por cento) da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
d. A entrega do Quarto Produto ocorrerá durante a Fase de execução quando for alcançado o percentual de 80% (oitenta
por cento) da meta estabelecida, caracterizando o aceite provisório da SAAS/SETASC. A Contratada terá prazo de 5 (cinco)
dias corridos para atender eventual solicitação da Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão
final. O aceite definitivo do produto é condição necessária para o pagamento da parcela correspondente, mencionada no
item 12.2.13 do Termo de Referência.
e. A entrega do Quinto Produto ocorrerá após a Fase de conclusão, quando for alcançado o percentual de 100% (cem por
cento) da meta estabelecida, A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias corridos para atender eventual solicitação da
Contratante quanto à correção ou ajuste do produto e entrega da versão final. O aceite definitivo do 5º produto e os
ajustes/glosas referentes aos produtos entregues anteriormente são condições necessárias para o pagamento da parcela
correspondente, mencionada no item 12.2.13 do Termo de Referência.
A.3.3.3. Para cada produto deverá ser entregue relatório descritivo das atividades desenvolvidas com os seguintes dados e
informações:
●

Sistematização dos dados e informações de responsabilidade da Contratada, a partir dos dados compartilhados
pela Contratante do quantitativo e dos nomes dos cursistas efetivamente capacitados, e os documentos
comprobatórios dos registros efetuados de cada módulo, frequência e participação dos cursistas nos fóruns de
discussão.

●

Análise do processo de execução: problemas e dificuldades encontrados, ações saneadoras adotadas – relatório
de recomendações a SAAS/SETASC;

●

Sistematização dos exercícios de fixação, avaliação final e avaliação do curso.

A.3.3.4. Os relatórios de cada produto deverão ser entregues por meio de ofício da contratada à SAAS/SETASC em meio
eletrônico devidamente assinados.
A.3.3.5. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a NF, relatório descritivo para cada um dos serviços faturados;
A.3.3.6. A CONTRATADA se obriga ao fornecimento dos serviços contratados após a assinatura do contrato.
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A.3.3.7. O Recebimento/aceitação do objeto deste Termo de Referência, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato.
A.3.3.8. A Contratante poderá se recusar a receber/aceitar a prestação de serviço contratada, caso este esteja em
desacordo com a especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 dias úteis, às custas da CONTRATADA, sem que a esta caiba direito de
indenização.
A.3.3.9. Cada item somente será aceito se possuir os indicativos definidos no item 6.2 deste termo de referência.
A.3.3.10. A Contratada deverá no prazo máximo de 30 dias após o encerramento de cada produto encaminhar relatório
descritivo das atividades desenvolvidas conforme subitem A.3.3.3 deste termo de referência.
A.3.3.11. Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros
autores sem os créditos devidos ou ainda sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo
contratante. Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelos profissionais que compõe a equipe técnica
da contratada em outros produtos ou publicações sem referência a eles. O produto elaborado requer ineditismo.
Aceite sem ressalvas: Será considerado aceito o produto que não apresentar defeito.
A.3.12. Aceite com ressalvas: Produtos com defeitos que possam ser corrigidos pela empresa contratada em curto intervalo
de tempo, desde que a gravidade dos defeitos, a critério do contratante, não seja indicativa da possibilidade de rejeição do
produto nem impeça sua utilização imediata.

11. DA NOTA FISCAL/FATURA E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM
11.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida mensalmente, em duas vias, e ser encaminhada diretamente ao fiscal do
Contrato e/ou servidor designado;
11.2. A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos do processo;
11.3. Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
a) Razão Social;
b) Número da Nota Fiscal/Fatura;
c) Data de emissão;
d) Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
e) Descrição do material e/ou serviço;
f) Quantidade, preço unitário, preço total;
g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente);
h) Número do Contrato (conforme o caso);
i) Número da Nota de Empenho;
j) Não deverá possuir rasuras.
11.4. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à contratada para as necessárias
correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua rejeição.
11.5. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a contagem dos prazos
fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação.
11.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e certidões comprobatórias de
regularidade fiscal, vigentes:
11.6.1. Certidão de Regularidade do FGTS;
11.6.2. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas, expedida pela Justiça de Trabalhista;
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11.6.3. Certidão Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal do respectivo domicílio tributário da CONTRATADA;
11.6.4. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
11.6.5. Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio
tributário;
11.6.6. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, do respectivo domicílio tributário da CONTRATADA;
11.6.7. Cópia das guias GIPF e GPS;
11.6.8. Folhas de pontos de todos os empregados disponibilizados;
11.6.9. Comprovante bancário de pagamento dos salários;
11.6.10. Comprovante do pagamento dos benefícios dos empregados;
11.6.11. Nota de Débito e documentos que a acompanham (conforme cláusula 11.8.2.), quando houver ressarcimento de
diárias.
11.7. Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser atestada pelo Fiscal do
Contrato e/ou servidor (es) designado (s), e encaminhado a Coordenadoria de Apoio Logístico, para providências cabíveis.
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/REAJUSTE/GARANTIA
FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, em moeda corrente nacional, mediante ordem
bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente. A data será fixada de acordo com a legislação para
pagamento vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso;
12.1.2. Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável;
12.1.3. A retenção dos tributos federais não será efetuada caso a CONTRATADA apresente, junto com sua Nota Fiscal, a
comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
12.1. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.2.1. O pagamento será efetuado mediante cobrança por meio de notas fiscais dos serviços ou equivalentes emitidas
após a finalização de cada produto pela CONTRATADA.
12.2.2. O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente à apresentação da nota fiscal ou
equivalente;
12.2.3. As notas fiscais deverão estar devidamente atestadas pelo Fiscal do Contrato;
12.2.4. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, que por ventura sejam originários de ações motivadas pela
CONTRATADA, não darão causa a direito de reajuste dos preços;
12.2.5. Ocorrendo atraso no pagamento, em decorrência de atos ocasionados pela CONTRATANTE, os valores devidos
poderão ser corrigidos, desde que ocorra a solicitação expressa por parte da CONTRATADA;
12.2.6. Para correção dos valores mencionados na cláusula anterior, deverão ser utilizados a variação do IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) coluna 2, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, que tenha ocorrido entre a
data final prevista para pagamento, até a data de sua efetiva realização;
12.2.7. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, Recibo ou Fatura, bem como, qualquer outra circunstância que
impeça o seu pagamento, o prazo fluirá a partir da respectiva regularização, sem multa, juros ou encargos;
12.2.8. O prazo para pagamento poderá ser estendido quando os atestos ocorrerem no período compreendido entre o final
e início de exercício financeiro do Estado de Mato Grosso;
12.2.9. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular estiverem com a
validade expirada e/ou positivados, o mesmo não acarretará a retenção do pagamento devido, devendo a CONTRATADA
regularizar rapidamente os mesmos, sob pena de suspensão do contrato e sanções por inexecução parcial do contrato;
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12.2.9.1. Poderá a CONTRATANTE estender o prazo, disposto na cláusula anterior, para regularização dos documentos,
devendo registrar nos autos o motivo para tanto e qual o prazo informado pela CONTRATADA para a devida regularização,
o qual, se não cumprido, ensejará na rescisão do contrato e sanções por inexecução parcial do contrato;
12.2.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da
CONTRATADA;
12.2.11. O pagamento efetuado à CONTRATADA não isentará suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento do objeto
deste contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços prestados.
12.2.12. Na hipótese de falta de pagamento por parte da CONTRATANTE, durante ou após a execução do contrato
administrativo, a CONTRATADA somente poderá suspender o fornecimento do serviço se ultrapassado o prazo de 90
(noventa) dias, assegurado pelo processo administrativo e pela ampla defesa, nos termos do Art. 78, inciso XV, § único da
Lei n. 8666/93.
12.2.13. O pagamento será realizado obedecendo ao seguinte cronograma de desembolso para cada lote:

Lote 01:
Parcela

Etapas

Percentual de Pagamento

1ª parcela

Após realização da Primeira
Etapa.

10%

2ª parcela

Após realização da Segunda Etapa

10%

3ª parcela

Após realização da Terceira Etapa

10%

4ª parcela

Após realização da Quarta Etapa

10%

5ª parcela

Após realização da quinta Etapa.

10%

6ª parcela

Após realização da sexta Etapa.

12%

7ª parcela

Após realização da sétima Etapa.

12%

8ª parcela

Após realização da oitava Etapa.

12%

9ª parcela

Após realização da nona Etapa.

14%

Total

100,00%

Lote 02:
Parcela

Etapas

Percentual de Pagamento

1ª parcela

Após realização da Primeira
Etapa.

10%

2ª parcela

Após realização da Segunda Etapa

10%

3ª parcela

Após realização da Terceira Etapa

10%

4ª parcela

Após realização da Quarta Etapa

10%

5ª parcela

Após realização da quinta Etapa.

10%

6ª parcela

Após realização da sexta Etapa.

10%

7ª parcela

Após realização da sétima Etapa.

10%

8ª parcela

Após realização da oitava Etapa.

10%
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9ª parcela

Após realização da nona Etapa.

10%

10ª parcela

Após realização da décima Etapa.

10%

Total

100,00%

Lote 03:
A.3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos produtos a seguir descritos, observando que o
pagamento da 1ª parcela está condicionada à apresentação do Plano de Trabalho e documentos produzidos, as demais: 2ª,
3ª, 4ª parcelas cada uma delas está condicionada a apresentação de relatórios parciais, contendo os produtos (realização
das ações previstas no cronograma do projeto contratado) gerados pelo Curso Introdutório de Gestão a Rede de Serviços
socioassistenciais, devidamente validados por esta Secretaria e a última 5ª parcela está condicionada a execução total da
ação e os relatório final.
Parcela

1ªParcela

2ª Parcela

3ª Parcela

4ª Parcela

% Valor
global

20 %

20 %

20 %

20 %

Prazo

Etapas

Da assinatura do
contrato até 30
dias

Produto 1: Elaboração do Plano de trabalho de execução do Curso
Introdutório de Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais, e
produção dos documentos indicados nesta fase para disponibilização
em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle da
Escola do SUAS MT, devidamente validados pela SAAS/SETASC.

60 dias após início
das atividades

Produto 2: Apresentação de relatórios parciais, contendo os produtos
da fase execução (realização das ações previstas no cronograma do
projeto contratado)devidamente validados por esta Secretaria. A
comprovação será conforme Relatório de Prestação de Contas que
apresente elementos quantitativos e qualitativos da meta
estabelecida (corresponde até 40% do total). Além dessas exigências,
a apresentação mensal dos comprovantes das despesas realizadas na
execução das ações com os recursos repassados pela SAAS/SETASC.

Até 150 dias após
início das
atividades

Produto 3: Apresentação de relatórios parciais, contendo os produtos
da fase execução (realização das ações previstas no cronograma do
projeto contratado) devidamente validados por esta Secretaria. A
comprovação será conforme Relatório de Prestação de Contas que
apresente elementos quantitativos
e qualitativos da meta
estabelecida (corresponde até 60% do total). Além dessas exigências,
a apresentação mensal dos comprovantes das despesas realizadas na
execução das ações com os recursos repassados pela SAAS/SETASC.

Até 270 dias após
início das
atividades

Produto 4: Apresentação de relatórios parciais, contendo os produtos
da fase execução (realização das ações previstas no cronograma do
projeto contratado), devidamente validados por esta Secretaria. A
comprovação será conforme Relatório de Prestação de Contas que
apresente elementos quantitativos e qualitativos da meta
estabelecida (corresponde até 80% do total). Além dessas exigências,
a apresentação mensal dos comprovantes das despesas realizadas na
execução das ações com os recursos repassados pela SAAS/SETASC.
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5ª Parcela

20 %

Até 300 dias após
início das
atividades
(Final das
Atividades)

Produto 5: Apresentação de Relatório final contendo sistematização
dos trabalhos desenvolvidos, com os resultados alcançados, aspectos
facilitadores e dificultadores, devidamente validados SAAS/SETASC. A
comprovação será conforme Relatório de Prestação de Contas que
apresente elementos quantitativos e qualitativos (avaliação das
atividades desenvolvidas, avanços e entraves) da meta estabelecida
(corresponde a até 100% do total). Além dessas exigências, a
apresentação final dos comprovantes das despesas realizadas na
execução das ações com os recursos repassados pela SAAS/SETASC. O
pagamento desta parcela está condicionada ao aceite definitivo do 5º
produto e os ajustes/glosas referentes aos produtos entregues
anteriormente, que deverão ser descontados/ajustados no valor desta
parcela

12.3. DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS
12.3.1. DO REAJUSTE
Não se aplica.
12.3.2. DA REVISÃO DOS PREÇOS
12.3.2.1. Os preços poderão ser revistos, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, desde que
devidamente comprovado os fatos que deram motivo ao pedido de revisão;
12.3.2.2. Os pedidos de revisão passarão por análise contábil e jurídica da SETASC, podendo ser aceitos ou não;
12.3.2.3. Sendo aceita a revisão, a mesma será registrada via aditamento ao contrato;
12.3.2.4. Os preços revistos não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, conforme pesquisa de preços a ser
realizada pela SETASC;
12.3.2.5. Deverá ser mantida, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante na proposta
e o vigente no mercado à época da licitação;
12.3.2.6. Sob hipótese alguma, a revisão dos preços poderá ser utilizada para acréscimo da margem de lucro;
12.3.2.7. Sendo constatado pela SETASC que os preços contratados se encontram superiores à média
mercado, deverá ser solicitado formalmente ao CONTRATADO a redução dos mesmos;

dos preços de

12.3.2.8. A revisão pode ocorrer a qualquer momento, caso seja comprovada alguma variação, podendo inclusive, se for
negativa, a administração solicitar redução nos valores.
12.3.2.9. Fracassada a negociação, a SETASC rescindirá o contrato.

12.3.3. DA REPACTUAÇÃO
Não se aplica.
12.4. EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.4.1. A empresa contratada se obriga ao fornecimento dos serviços , com base nas tabelas elencadas no item 6.1 deste
termo de referência, num período máximo do cronograma previsto após a assinatura do contrato.
12.4.2. A conformidade do que será utilizado na execução dos serviços deverá ser de acordo com o estabelecido no Termo de
Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
12.4.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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12.4.4. Empreitada por preço global.
12.5. GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
13.1.
A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato (para
contrato de valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)), mediante a opção por umas das seguintes modalidades:
a)
Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores
econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme orientação técnica nº. 040/2010/AGE;
a.1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuado o recolhimento de DAR (Documento de Arrecadação).
Para a emissão do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:
1. Acessar site da SEFAZ, no endereço http://www.sefaz.mt.gov.br;
2. Na aba Serviços, clicar em Documentos Arrecadação, clicar em DAR-1 - Órgãos;
3. Selecionar o Órgão/Entidade Contratante e escolher o tipo de pessoa (no caso, Jurídica);
4. Preencher o Formulário para emissão do DAR:
5. Preencher os dados necessários;
a.2). Após a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil e,
em seguida, encaminhar ao Contratante, ambos documentos: as cópias do DAR e do comprovante de pagamento;
b) Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”, representado por
apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importância segurada o valor nominal da garantia
exigida e como beneficiário o Órgão/Entidade Contratante;
b.1). No seguro-garantia ainda é vedado cláusula prevendo a obrigação de comunicar a mera expectativa de sinistro por parte
do Contratante, bem como cláusula que permita a execução do objeto do contrato por meio de terceiros;
c) Fiança bancária, que deverá conter expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
13.2.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento).
13.2.1. O atraso superior a 14 (quatorze) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à
Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia.
13.2.2. A retenção efetuada com base no item 13.2.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à
Contratada.
13.3.
A contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 13.2.1 desta cláusula por
quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
13.4.
A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato e abranger um período de 90 dias
após o término da vigência contratual.
13.5.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele
previstas;
b) prejuízos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e
d) obrigações trabalhistas, fiscais previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.
13.6.
A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do contrato, ficando o Contratante autorizado a executála para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.
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13.6.1. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a Contratada providenciará,
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato.
13.7.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da data em que for notificada.
13.8.

O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.9.

Será considerada extinta a garantia:

13.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.
13.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a
ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
13.10. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o ﬁm do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018,
observada a legislação que rege a matéria.
13.10.1. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
13.11. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, o Contratante poderá utilizar o valor da
garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:
a) Do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de
serviços.

13. DO CONTRATO
13.1 A Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação formal pelo
órgão/entidade CONTRATANTE, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Termo de Referência;
13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da
Adjudicatária e aceita pela Administração;
13.2.1. O prazo da contratação será de 12 meses.
13.2.2. Após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo após ordem de
fornecimento.
13.2.3. Ao assinar o termo de contrato o fornecedor atesta que conhece os termos estabelecidos neste Termo de
Referência;
13.2.4. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta da Contratada ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
esse ou qualquer título, devendo o fornecimento ser cumprido sem ônus adicional à CONTRATANTE.
13.3. Cláusula anticorrupção: “Para Execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de que quer que seja, tanto por conta
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios
de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada,
o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores”. (Art. 138º, do Dec. 840/2017).
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. Para garantir o fiel cumprimento do CONTRATO a CONTRATANTE se compromete a:
a. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes;
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b. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.
c. Realizar mobilização dos participantes para inscrição em cada etapa da capacitação por meio do Formulário Google Drive
encaminhado via e-mail para o público alvo do evento.
d. Manter a Contratada informada sobre eventual atualização dos conteúdos da capacitação;
e. Monitorar e avaliar a execução do curso contratado.
f. Efetuar o pagamento, após o atesto das notas fiscais pelo fiscal do contrato.
g. Exercer a fiscalização da execução dos serviços deste contrato, através da unidade responsável.
h. Receber e fiscalizar a realização dos serviços, verificando sua correspondência com as especificações técnicas e atestando
a sua conformidade ou rejeitando, no todo ou em parte, aqueles em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA;
i. Emitir empenho no valor dos serviços prestados conforme legislação vigente;
j. Efetuar os pagamentos oriundos da fiel execução dos serviços, na forma e prazos, disponíveis no documento Termo de
Referência;
14.2. A CONTRATANTE comunicará por escrito e tempestivamente a CONTRATADA sobre qualquer alteração ou
irregularidade na execução do contrato, qualquer necessidade eventual ou necessária para o bom desempenho do objeto
licitado;
14.3. Cabe à CONTRATANTE a fornecer os certificados de conclusão, imediatamente ao término das atividades, aos cursistas
que realizarem pela plataforma virtual de aprendizagem, todos os exercícios de fixação, ter participado dos fóruns; ter
acertado 60% da avaliação final em uma das duas tentativas e ter contribuído para o nosso curso respondendo a Avaliação
do Curso.
14.4. Cabe à CONTRATANTE hospedar os conteúdos produzidos pela CONTRATADA na plataforma virtual de aprendizagem
da Escola do SUAS MT, como também fornecer o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades síncronas e
assíncronas previstas neste Termo.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
LOTE 01:
a) Comprovar ser uma Instituição renomada a nível nacional, esta comprovação poderá ser realizada por meio de
materiais publicados na área socioassistencial e/ou experiência na execução de capacitação em outros Estados.
b)

O Coordenador do Curso, indicado pela Contratada, atuará como preposto desta frente ao Contratante e responderá
administrativamente pela execução do Contrato;

c)

Para fins de comprovação da efetiva realização do curso, do atendimento aos critérios e padrões de execução
estabelecidos neste Termo de Referência, da qualidade e dos resultados da ação, a execução do curso será
acompanhada, monitorada e avaliada por equipe técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania –
SETASC, devendo a Contratada:

d)

Disponibilizar, sempre que solicitado pelo Contratante, às informações e os documentos relativos à gestão e à
execução do curso, tais como faturas, notas fiscais, comprovantes de pagamentos à equipe técnica, entre outros;

e)

Aplicar instrumento de Avaliação de Reação dos Alunos, que deverá ser elaborado pela Contratada e aprovado
modelo pela Contratante;

f)

Entregar os dados da avaliação de reação consolidados e com sua reflexão crítica a respeito destes.

g)

Fornecer a Contratante – Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC material didático (Artigos
utilizados, apresentação em powerpoint, vídeos, casos, entre outros) utilizado nas aulas, para que este seja enviado
aos participantes em até 05 dias após a finalização de cada curso;

h)

Contribuir para a efetiva participação dos trabalhadores nos cursos;

i)

Executar o curso com base nos parâmetros, critérios, metodologias e perspectiva pedagógica que constam deste
Termo de Referência, do Edital de Licitação, e seus anexos;
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j)

Guardar sigilo sobre as informações disponibilizadas pelo Contratante, quando for o caso.

k)

Apresentar, nos prazos previamente definidos, na forma impressa e em meio eletrônico, os produtos definidos neste
Termo de Referência e no Edital de Licitação;

l)

Disponibilizar os recursos humanos e logísticos necessários à correta e completa execução do objeto contratado;

m) Apresentar à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC os produtos previstos (Dos Produtos
Exigidos), para aprovação dos mesmos e consequente encaminhamento de pagamento das parcelas correspondentes
aos serviços realizados;
n)

Distribuir aos participantes, no início do curso, em cada Turma, o material didático a ser utilizado; organizado com
antecedência para garantir a eficiência e presteza no cumprimento dos horários. Esta distribuição do material didático
aos participantes deverá ser realizada pela Contratante, com a organização e montagem prévia pela Contratada,
contendo os conteúdos necessários aos cursistas, bem como a Contratada deverá organizar uma lista comprobatória
da entrega dos materiais disponibilizados de forma online e diagramado para impressão.

o)

Colaborar para o desenvolvimento das ações de monitoramento e avaliação da execução do curso por parte do
contratante;

p)

Entregar aos alunos que tiverem concluído a Capacitação com, no mínimo, 75% de presença e aproveitamento
satisfatório nas atividades, os certificados de conclusão a que têm direito.

q)

Cabe à contratada a entrega dos certificados de conclusão do curso imediatamente ao término de cada curso aos
alunos que atenderem aos critérios expressos no subitem anterior.

r)

Obtenção de presença mínima de 75% no curso ministrado, caso contrário, o aluno deverá realizar o curso
novamente (em outra turma), sem ônus adicional para a contratante, em data e horário a serem definidos por esta.

s)

O modelo de certificado deverá ser encaminhado à Coordenação de Proteção Social Básica, ainda na fase
preparatória, para que o mesmo seja aprovado pelo Núcleo Estadual de Educação Permanente da SETASC-MT.

t)

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos serviços;

u)

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;

v)

Assumir, com exclusividade, todos os custos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da
contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive
quanto ao transporte da equipe técnica responsável pela capacitação até o local da realização, demais despesas com
pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado;

w) Responder perante a SETASC e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua
omissão;
x)

A falta de materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
na entrega do objeto e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;

y)

Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto
Estadual 840/2017 e suas alterações.

LOTE 02:
a)

Comprovar ser uma Instituição renomada a nível nacional, esta comprovação poderá ser realizada por meio de
materiais publicados na área socioassistencial e/ou experiência na execução de capacitação em outros Estados.

b)

O Coordenador do Curso, indicado pela Contratada, atuará como preposto desta frente ao Contratante e responderá
administrativamente pela execução do Contrato;

c)

Para fins de comprovação da efetiva realização do curso, do atendimento aos critérios e padrões de execução
estabelecidos neste Termo de Referência, da qualidade e dos resultados da ação, a execução do curso será
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acompanhada, monitorada e avaliada por equipe técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania –
SETASC, devendo a Contratada:
d)

Disponibilizar, sempre que solicitado pelo Contratante, às informações e os documentos relativos à gestão e à
execução do curso, tais como faturas, notas fiscais, comprovantes de pagamentos à equipe técnica, entre outros;

e)

Aplicar instrumento de Avaliação de Reação dos Alunos, que deverá ser elaborado pela Contratada e aprovado
modelo pela Contratante;

f)

Entregar os dados da avaliação de reação consolidados e com sua reflexão crítica a respeito destes.

g)

Fornecer a Contratante – Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC material didático (Artigos
utilizados, apresentação em powerpoint, vídeos, casos, entre outros) utilizado nas aulas, para que este seja enviado
aos participantes em até 05 dias após a finalização de cada curso;

h)

Contribuir para a efetiva participação dos trabalhadores nos cursos;

i)

Executar o curso com base nos parâmetros, critérios, metodologias e perspectiva pedagógica que constam deste
Termo de Referência, do Edital de Licitação, e seus anexos;

j)

Guardar sigilo sobre as informações disponibilizadas pelo Contratante, quando for o caso.

k)

Apresentar, nos prazos previamente definidos, na forma impressa e em meio eletrônico, os produtos definidos neste
Termo de Referência e no Edital de Licitação;

l)

Disponibilizar os recursos humanos e logísticos necessários à correta e completa execução do objeto contratado;

m) Apresentar à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC os produtos previstos (Dos Produtos
Exigidos), para aprovação dos mesmos e consequente encaminhamento de pagamento das parcelas correspondentes
aos serviços realizados;
n)

Distribuir aos participantes, no início do curso, em cada Turma, o material didático a ser utilizado; organizado com
antecedência para garantir a eficiência e presteza no cumprimento dos horários. Esta distribuição do material didático
aos participantes deverá ser realizada pela Contratante, com a organização e montagem prévia pela Contratada,
contendo os conteúdos necessários aos cursistas, bem como a contratada deverá organizar uma lista comprobatória
da entrega dos materiais disponibilizados de forma online e diagramado para impressão.

o)

Colaborar para o desenvolvimento das ações de monitoramento e avaliação da execução do curso por parte do
contratante;

p)

Entregar aos alunos que tiverem concluído a Capacitação com, no mínimo, 75% de presença e aproveitamento
satisfatório nas atividades, os certificados de conclusão a que têm direito.

q)

Cabe à contratada a entrega dos certificados de conclusão do curso imediatamente ao término de cada curso aos
alunos que atenderem aos critérios expressos no subitem anterior.

r)

Obtenção de presença mínima de 75% no curso ministrado, caso contrário, o aluno deverá realizar o curso
novamente (em outra turma), sem ônus adicional para a contratante, em data e horário a serem definidos por esta.

s)

O modelo de certificado deverá ser encaminhado à Coordenação de Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
ainda na fase preparatória, para que o mesmo seja aprovado pelo Núcleo Estadual de Educação Permanente da
SETASC-MT.

t)

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos serviços;

u)

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;

v)

Assumir, com exclusividade, todos os custos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da
contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive
quanto ao transporte da equipe técnica responsável pela capacitação até o local da realização, demais despesas com
pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado;
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w) Responder perante a SETASC e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua
omissão;
x)

A falta de materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
na entrega do objeto e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;

y)

Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto
Estadual 840/2017 e suas alterações.

LOTE 03:
A.3.1. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente.
A.3.2. Assinar o contrato no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de convocação, estando sujeita, no caso
do não cumprimento do prazo, ao decaimento do direito de fornecer o objeto adjudicado e a todas as penalidades previstas
no edital da licitação.
A.3.3 A Contratada deverá comprovar, junto à Contratante, a titulação acadêmica dos componentes da equipe técnica por
meio da cópia autenticada de diploma ou certificado proveniente de instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC) e as qualificações e experiências exigidas neste Termo de Referência para o exercício das funções.
A.3.4. Disponibilizar os recursos humanos e logísticos necessários à correta e completa execução do objeto contratado,
assim, a equipe técnica e professores deverão ser validados pela contratante.
A.3.5. A Contratada deverá apresentar o Plano de Trabalho contendo todos os itens da proposta do Curso Introdutório a
Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais e itens caracterizados como despesas ligadas à execução do objeto, conforme
informações a seguir:
●

Apresentação

●

Objetivos Geral e Específicos

●

Metas

●

Equipe Técnica

●

Atividades Propostas

●

Abrangência e Período de Execução

●

Cronograma de Etapas / Atividades

●

Cronograma de Execução Mensal por Meta

●

Monitoramento e Avaliação das Ações

●

Orçamento

A.3.6. Garantir a participação da equipe técnica nas reuniões estratégica de alinhamento, acompanhamento e avaliação;
A.3.7. Executar o curso com base nos parâmetros, critérios, metodologias e perspectiva pedagógica que constam neste
Termo de Referência, do Edital de Licitação, e seus anexos.
A.3.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender
prontamente, bem como dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução do contrato.
A.3.9. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do serviço, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas no edital;
A.3.10 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do serviço, inclusive
considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
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A.3.11. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
A.3.12. Executar os serviços nos prazos estabelecidos e locais indicados pelo Contratante, após solicitação formal através de
Ordem de Serviço.
A.3.13. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do objeto contratado, devendo as supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.
A.3.14. Refazer os serviços fornecidos em desacordo com as especificações constantes no pedido, sem ônus para
Órgãos/Entidade solicitante de acordo com o especificado os prazos estabelecidos neste termo de referência.
A.3.15. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização
da Contratante.
A.3.16. Nomear preposto para representá-lo na execução do contrato.
A.3.17. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros
julgáveis necessários para recebimento de correspondência e pagamentos.
A.3.18. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão
de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a
terceiros;
A.3.19. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
A.3.20. A CONTRATADA deve respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes, bem como demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e
alterações, e Decreto Estadual 840/2017 e alterações.
A.3.21. Guardar sigilo sobre as informações disponibilizadas pelo Contratante, quando for o caso.
A.3.22. Apresentar à Contratada todos os produtos previstos no subitem Produtos, para aprovação dos mesmos e
consequente encaminhamento de pagamento das parcelas correspondentes aos serviços realizados.
A.3.23. A CONTRATADA deverá encaminhar a logotipo da empresa/instituição e a assinatura eletrônica do responsável para
a confecção dos certificados digitais conforme orientações estabelecidas pelo Núcleo Estadual de Educação Permanente do
SUAS - NEEP/SUAS/MT.
A.3.24. A CONTRATADA deverá criar uma identidade visual única do Curso Introdutório à gestão da rede de serviços
socioassistenciais para elaboração dos documentos contidos no item 3. F. a serem divulgados na plataforma virtual de
aprendizagem e nas mídias sociais da CONTRATANTE.
A.3.25. Todos os produtos resultantes dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser entregues à
CONTRATANTE, que terá direito de propriedade sobre os mesmos, inclusive documentação, componentes básicos, material
de apoio, entre outros, por tempo indeterminado.
A.3.26. A CONTRATADA deverá garantir que, durante 30 dias após a entrega do primeiro produto, todas as correções
decorrentes de erros ou falhas cometidas na realização dos serviços e produtos contratados não terão ônus adicionais para
a CONTRATANTE.
A.3.27. A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais" quaisquer informações, dados,
processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos serviços ora
contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste ajuste, não podendo revelá-los ou facilitar a sua
revelação a terceiros.
A.3.28. A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis para que seus empregados cumpram
estritamente a obrigação por ela assumida. Salvo para fins de segurança e back-up, a CONTRATADA não extrairá cópias,
não permitindo que o façam, nem reproduz qualquer parte do Serviço Contratado, sob qualquer forma, sem o prévio
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.
16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES
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16.1. DAS SANÇÕES
O descumprimento das obrigações e demais condições do Termo de Referência sujeitará a CONTRATADA, pelo atraso,
inexecução total ou parcial do Contrato, garantido o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes
sanções:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. Multa;
16.1.3. Rescisão Unilateral;
16.1.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração
pública, por prazo não superior a dois anos;
16.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida depois que a CONTRATADA ressarcir a administração pelos danos diretos resultantes e
após de transcorrido o prazo da sanção mencionada no item anterior.
16.1.6. Das penalidades aplicadas caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, nos termos do
art. 109, da Lei nº 8.666/93.
DAS MULTAS
16.2. Em caso de irregularidade, de serviço não regularizado ou mora no serviço, caso não sanada irregularidade e
ultrapassado o prazo de solução pela CONTRATADA, o setor fiscalizador do CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos
ocorridos e encaminhará notificação a CONTRATADA sobre a MORA da execução sem prejuízo de multa prevista em Lei,
assegurada a ampla defesa em processo administrativo;
16.3. A multa poderá ser aplicada pela CONTRATANTE à CONTRATADA, sob as seguintes formas:
16.3.1. MULTA DE MORA, PELO ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DO OBJETO:
16.3.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
16.3.2. PELA INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS:
16.3.2.1. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor mensal do contrato, conforme classificação da falta e ocorrência que ensejar sua aplicação:
16.3.2.1.1. LEVE [LV] = 2%; MODERADA [MO] =5%; GRAVE [GR] = 10%; GRAVÍSSIMA [GV] = rescisão contratual e aplicação
de multa por inexecução contratual e as devidas sanções;
16.3.2.1.2. OCORRÊNCIAS:
DESCRIÇÃO DA FALTA

CLASSIFICAÇÃO

Atraso superior a 7 dias para início da turma.

LV

Atraso superior a 15 dias para início da turma.

MO

Atraso superior a 21 dias para início da turma.

GR

Atraso superior a 45 dias para início da turma.

GV

16.3.2.2. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 10% (dez por cento)
do valor do contrato;

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I
CEP: 78055-125 • Cuiabá • Mato Grosso

[79]

W W W . SETASC . M T . G O V . B R

16.4. Aplicada a multa, após regular processo administrativo, seu valor será descontado da garantia, se existente e houver
saldo ou, em caso negativo, dos pagamentos das faturas eventualmente devidas à CONTRATADA.
16.5. Se o valor a ser pago à CONTRATADA for insuficiente para cobrir o valor da multa, a diferença deverá ser depositada
em favor da CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias, contados da comunicação oficial;
16.5.1. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE-MT.
16.6. A aplicação de multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;
16.7. Atrasos na execução do objeto, superiores a 60 (sessenta) dias configurar-se-ão em flagrante inexecução do serviço;
16.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior
àquela que aplicou a sanção.
16.9. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela autoridade expressamente nomeada no contrato, de
ofício ou por provocação do CONTRATANTE;
16.10. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo.
16.11. Constatado que a CONTRATADA contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei n.º 8.666/93, responderá
criminalmente pelos atos praticados devendo a Administração fazer a devida Representação junto ao Ministério Público
Estadual. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
16.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso – CGF –
SEGES, e Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS/MT, AGE-MT, conforme Lei Estadual nº 9.312/2010,
de 19 de janeiro de 2010, no caso de ficar impedida de licitar e contratar;
DA DISPENSA DAS SANÇÕES E DO RECURSO
16.16.1. Constituem motivos para dispensa das sanções contratuais, os seguintes casos:
16.16.2. Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução do objeto contratado;
16.16.3. Ocorrência de circunstância prevista em lei, de caso fortuito ou de força maior, nos termos da lei civil, impeditiva
da execução do Contrato em tempo hábil;
16.16.4. Entende-se por motivos de caso fortuito/força maior, para efeito de penalidades e sanções: ato de inimigo público,
guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis,
explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que
fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua
ocorrência;
16.16.5. A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE a ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força
maior/caso fortuito, dentro de prazo de 03 (três) dias de sua verificação, e apresentar os respectivos documentos
comprovando o fato, em até 05 (cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem considerados os motivos alegados;
16.16.6. A CONTRATANTE no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento dos documentos visando
comprovar o motivo de força maior, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua
eventual aceitação ou recusa;

17. DA HABILITAÇÃO
17.1. Documentos exigíveis na lei federal 8.8666/19993 e Decreto Estadual 840/2017.
17.2. Capacitação técnica profissional a ser apresentada em até 10 (dias) após a assinatura do contrato
LOTE 01: Para a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, a Contratada deverá dispor de equipe técnica
formada por:
a) durante toda a vigência contratual: 1 (um) Coordenador Pedagógico;
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b) para a execução de cada etapa: pelo menos 2 (dois) professores responsáveis pelas aulas expositivas/dialogadas e
oficinas de aprendizagem do curso, com formação acadêmica distinta.
Os profissionais deverão apresentar as qualificações e experiência abaixo especificadas:
a) Coordenador Pedagógico: Formação acadêmica mínima: mestrado e ou Doutorado em Ciências Sociais, Serviço Social,
Psicologia, Ciência da Educação, Pedagogia, Docência do Ensino Superior ou Pós Graduação em Políticas Sociais ou áreas
ligadas à Assistência Social ou defesa e direitos da criança e do adolescente.
Experiência profissional: em coordenação pedagógica de ações de formação de pessoas ou capacitação profissional e
experiência na área da política de assistência social.
Atribuições – coordenar a execução da capacitação quanto aos aspectos pedagógicos e no que se refere ao trabalho da
equipe docente.
b) Equipe Docente: A equipe docente da Contratada deverá contar para realização da Capacitação – objeto deste Termo, a
formação e experiência profissional exigida para a capacitação.
Formação acadêmica: graduação em Pedagogia, Sociologia ou Ciência Política ou Política Social, Psicologia ou Serviço Social;
com pós-graduação em Políticas Sociais ou áreas ligadas à Assistência Social.
Experiência profissional: Palestrante de capacitações e facilitador em oficinas, preferencialmente em cursos dirigidos a
agentes públicos e/ou sociais que atuam na área de assistência social, experiência de trabalho na política de assistência
social, trabalho social com famílias.
Atribuições – ministrar a capacitação conforme consta neste Termo de Referência;

LOTE 02: Para a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, a Contratada deverá dispor de equipe técnica
formada por:
a) durante toda a vigência contratual: 1 (um) Coordenador Pedagógico;
b) para a execução de cada etapa: pelo menos 2 (dois) professores responsáveis pelas aulas expositivas/dialogadas e
oficinas de aprendizagem do curso, com formação acadêmica distinta.
Os profissionais deverão apresentar as qualificações e experiência abaixo especificadas:
a) Coordenador Pedagógico: Formação acadêmica mínima: mestrado e ou Doutorado em Ciências Sociais, Serviço Social,
Psicologia, Ciência da Educação, Pedagogia, Docência do Ensino Superior ou Pós Graduação em Políticas Sociais ou áreas
ligadas à Assistência Social ou defesa e direitos da criança e do adolescente.
Experiência profissional: em coordenação pedagógica de ações de formação de pessoas ou capacitação profissional e
experiência na área da política de assistência social.
Atribuições – coordenar a execução da capacitação quanto aos aspectos pedagógicos e no que se refere ao trabalho da
equipe docente.
b) Equipe Docente: A equipe docente da Contratada deverá contar para realização da Capacitação – objeto deste Termo, a
formação e experiência profissional exigida para a capacitação.
Formação acadêmica: graduação em Pedagogia, Sociologia ou Ciência Política ou Política Social, Psicologia ou Serviço Social;
com pós-graduação em Políticas Sociais ou áreas ligadas à Assistência Social.
Experiência profissional: Palestrante de capacitações e facilitador em oficinas, preferencialmente em cursos dirigidos a
agentes públicos e/ou sociais que atuam na área de assistência social, experiência de trabalho na política de assistência
social, trabalho social com famílias.
Atribuições – ministrar a capacitação conforme consta neste Termo de Referência;
LOTE 03
3.A.2. Para fins de execução do objeto licitado a empresa CONTRATADA fica obrigada a apresentar em até 30 (trinta) dias
após a assinatura do contrato comprovação de possuir 01 (um) assistente social ou psicólogo com experiência comprovada
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em produção de conteúdos para cursos na área de políticas públicas, no SUAS, na modalidade de Educação a distância
(EAD).
3.A.3. Experiência comprovada em operar os Sistemas, na modalidade EAD em ambiente virtual de aprendizagem pela
plataforma Moodle.
3.A.4. A CONTRATADA fica obrigada a alocar na execução do Curso Introdutório de Gestão da Rede de serviços
Socioassistenciais, profissionais habilitados, devendo, caso necessário, completar seu quadro de profissionais. Fica a cargo
da CONTRATADA a estrutura necessária para a produção e gravação das vídeo-aulas, bem como o devido acompanhamento
das salas de bate-papos e fórum de discussão quando em execução do curso conforme as turmas previstas neste Termo de
Referência.
3.A.5. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, mediante ofício, justificando a substituição e
informando os dados do substituto (por meio de Currículo), respeitados os requisitos de perfil e experiência profissional
exigidos. A substituição de membro da equipe técnica poderá ser autorizada pelo CONTRATANTE, nos termos do Art. 30,
parágrafo 10 da Lei 8.666/93 nas funções correspondentes.
3.A.6. Fica a cargo da CONTRATADA:
a. Apresentação de currículos do Professor Conteudista, Professor Palestrante e Tutor em conformidade com os critérios de
perfil e experiência profissional especificados no subitem 6.2. LOTE 03;
b. Os currículos de todos os componentes da equipe técnica deverão estar devidamente assinados pelos respectivos
profissionais e acompanhados de declarações, datadas e assinadas pelos mesmos profissionais, atestando sua concordância
com a indicação pela licitante para participar da execução do curso nas funções correspondentes.
c. A escolaridade e/ou titulação acadêmica dos componentes da equipe técnica será comprovada por meio da cópia
autenticada de diploma ou certificado proveniente de instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC).
d. A experiência profissional dos componentes da equipe técnica será comprovada por meio de pelo menos uma declaração
(para cada profissional) fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado quanto à atuação do profissional em
projeto ou ação de formação de pessoas no âmbito do qual tenha desempenhado função compatível com a que é indicada
a desempenhar na execução do curso objeto deste Termo de Referência, conforme item 6.4. Lote 03. A declaração deverá
conter descrição sumária do projeto ou ação desenvolvida, o órgão ou entidade Contratante, o nome, endereço e telefone
da instituição executora, a função desempenhada pelo profissional em questão, a data e o tempo de duração.

Em caso de necessidade de substituição de um componente da Equipe Técnica, a Contratada deverá comunicar
imediatamente ao Contratante, mediante ofício, justificando a substituição e informando os dados do substituto (por meio
de currículo), respeitados os requisitos de formação acadêmica e experiência profissional exigidos neste Termo.
A substituição será autorizada pelo Contratante, nos termos do Art. 30, parágrafo 10 da Lei 8.666/93.
A Contratada deverá encaminhar os Currículos e demais documentações comprobatórias da equipe docente, que
ministrará todas as etapas, para que o Setor de Proteção Social Básica da SETASC faça a análise e a devida aprovação dos
profissionais a serem contratados para ministração dos cursos.
Todos os Facilitadores devem ser devidamente capacitados pela empresa CONTRATADA para desempenho de suas
atividades, no tocante à operacionalização do sistema e envio dos questionamentos/colaborações dos cursistas e
recebimento das respostas, em tempo hábil antes do início da oferta dos cursos.
18. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 840/2017 que regulamenta as modalidades licitatórias vigentes;
Lei nº 8.078, de 11/09/90 - Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências - Código de Defesa do
Consumidor.
BRASIL. Curso de Introdução à Atualização Sobre Especificidade e Interfaces da Proteção Social Básica do SUAS. Brasília:
MDS, 2016.
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BRASIL. Curso de Introdução à Atualização Sobre a Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial. Brasília:
MDS, 2016.
BRASIL. Orientações Técnicas sobre o PAIF - O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília: MDS, 2012. v. 1.
BRASIL. Orientações Técnicas sobre o PAIF - Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família – PAIF. Brasília: MDS, 2012. v. 2.
BRASIL. Orientações Técnicas Centro de Referências de Assistência Social – CRAS. Brasília: MDS, 2009.
Lei n.º 12.435, de 06 de julho de 2011 – Altera a Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização
da Assistência Social.
Resolução do CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Social
Resolução do CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006. Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS
Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011.Ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível
superior para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS.
Resolução do CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012. Aprova a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS/2012
Resolução do CNAS nº 04, de 13 de março de 2013. Aprova a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS –
PNEP/SUAS.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. A abstenção do exercício de qualquer direito sobre este contrato significará mera tolerância e não aplicará perdão,
renúncia, alteração ou renovação de quaisquer obrigações aqui pactuadas.
19.2.

Será admitida a subcontratação, no limite de até 30% ( trinta por cento), dos serviços objeto do Contrato.

19.2.1. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto,
podendo ser solicitado os mesmos documentos apresentados para habilitação da Contratada.
19.2.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
19.2.3. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, não sendo permitido subcontratar: os
elementos pedagógicos dos serviços.
19.3. A contratada não poderá alegar a falta de quaisquer dos produtos como motivo de força maior para atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
19.4. A inobservância das regras previstas neste Termo de Referência, e no contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisão por iniciativa da Administração Pública e aplicação das devidas
penalidades;
19.5 As partes contratantes poderão de comum acordo ajustar através de aditivos ou anexos quaisquer outras condições ou
modificações a este contrato, devendo esses documentos ser datados e assinados pelas partes, que também poderão
revogá-lo ou substituí-lo, no todo ou em parte.
20. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

LOTE 01
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FISCAL:

NOME

CPF

MATRÍCULA

Ellen Mariane Alves Coleraus

926.556.101-72

235.010

940.044.981-04

241.109

SUPLENTE: Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo

LOTE 02

FISCAL:

NOME

CPF

MATRÍCULA

Fernanda Stella de Oliveira Brandão Borges

004.913.201-67

235.111

430.056.081-15

240.763

SUPLENTE: Sidnea Martins de Menezes

LOTE 03

FISCAL:

NOME

CPF

MATRÍCULA

Maria Aparecida Nunes Rodrigues

896.853.501-91

283.580

778.089.911-04

254.096

SUPLENTE: Waldete Eliane de Almeida Dragoni
21. INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. Origem dos recursos:
[ ] Convênio [ X ] Recursos Próprios
Órgão/Entidade:

SETASC

Projeto/Atividade (Ação)

2537

Unid.
Orçamentária:

22607

Programa:

522

Nat. da Despesa:

3.3.90.39.051
3.3.90.39.006

Fonte:

100/125/196/325

22. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO - ART 16 E 17, LEI FED. 101/2000
A - AÇÃO GOVERNAMENTAL
■ Não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e nem despesa com execução superior a
dois exercícios, não se enquadrando assim no disposto nos Artigos 16 e 17 da Lei Fed. 101/2000
Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (Art. 16)
Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo com execução superior a
dois exercícios (Art. 17).
B – FONTE DE RECURSO
■

01 – Tesouro

■ 03 – Recursos próprios de Fundos Especiais de Despesa –
Vinculados

02 – Transferência
Vinculados

e Convênios Estaduais

04 – Recursos próprios da Administração Indireta
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■ 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados
C – PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

VALORES (R$)
2022

2023

251.417,57

502.835,52

2024

TOTAL

D – COMPENSAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS NA CRIAÇÃO OU AUMENTO DE DESPESA
Atenção: Este quadro deverá ser preenchido sempre que ocorrer criação ou aumento de despesa não prevista na LOA
decorrente de lei ou ato administrativo normativo (art. 17) ou de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental (art. 16).
Por se tratar de criação ou aumento de despesa, informo que:
Existe previsão na LOA do exercício financeiro corrente para fazer frente às despesas criada/aumentada.
□ SIM

□ NÃO

A compensação dos efeitos financeiros da despesa criada/aumentada ocorrerá mediante:
□ Redução da despesa prevista na LOA 2021 conforme proposição anexa;
□ Aumento da receita conforme demonstrado em anexo;
□ Utilização de recurso decorrente de superávit/saldo financeiro conforme demonstrado em anexo;
□ Suplementação/anulação/remanejamento conforme demonstrado em anexo;
O aumento de despesa pretendido, não incorrerá em alterações no Grupo 1, referente às despesas obrigatórias de
pessoal.
E – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Este campo deverá ser preenchido se não houver compensação da despesa, conforme indicado no item D
Programa PPA: 522

Saldo Disponível (R$): 4.816.399,00

Funcional programática: 08.244.522.2537

Valor previsto da despesa (R$): 754,253,32

F – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
Este campo deverá ser preenchido para qualquer despesa criada/aumentada nos termos dos arts. 16 e 17 da LRF.
Confirmação se a despesa a ser criada/aumentada tem adequação com a LOA 2019 e se ela é compatível com LDO e PPA
vigentes, especialmente no que se refere às diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
Informo que a despesa criada/aumentada ultrapassa o exercício financeiro corrente, portanto a mesma será consignada na
(s) LOA do (s) exercício (s) seguinte (s) de acordo com o cronograma disposto no quadro (quadro C).
□ Autorizo o bloqueio/suplementação do crédito orçamentário decorrente:
□ da redução da despesa ofertada para compensação
□ do superávit/saldo financeiro ofertado.
DEMÁRCIO EURIDES GUIMARÃES
CHEFE DE UNIDADE II – NGER SETASC MT
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23. ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS
23.1. DEMANDANTE LOTES 01, 02 e 03
LEÍCY LUCAS DE MIRANDA VITÓRIO
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23.4. COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
Atesto para os devidos fins que os itens 5.5, 5.6 e 5.7. foram devidamente definidos pela Coordenadoria de Aquisições,
com base na legislação vigente.
LISANDRA G. XAVIER
COORDENADORA DE AQUISIÇÕES SETASC-MT
23.5. FINANCEIRO
Declaro estarmos de acordo com as informações contidas na estimativa de impacto financeiro, elaborada pelo Núcleo de
Gestão Estratégica para Resultados – NGER, bem como com as informações referentes a Dotação Orçamentária, deste
Termo de Referência.
JOÃO CARLOS LAINO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA,
ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL SETASC-MT
23.6. ORDENADOR DE DESPESAS
Em atendimento ao estabelecido no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, declaro,
para os devidos fins, que a aquisição pretendida, encontra-se orçamentária e financeiramente adequada à Lei
Orçamentária Anual, estando assim compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizando
assim, nos termos do inciso II, do Art. 3º, do Dec. Estadual 840/2017, abertura do procedimento para aquisição dos itens
constantes neste Termo de Referência.
ROSÂNGELA APARECIDA SOUZA GOMES
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
SETASC-MT
24. ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA:
LOTE 01: Nome: Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo CPF: 940.044.981-04
LOTE 02: Nome: Cristina Setsuco Siqueira Saito Fernanda Stella de Oliveira Brandão Borges Sidnea Martins de Menezes
CPF: 430.056.081.15
LOTE 03: Nome: Sheila Carla de Queiroz Gomes CPF: 01125569140
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ANEXO A (PEDAGÓGICO DO LOTE 01)
MATRIZ PEDAGÓGICA lote 01
MATRIZ PEDAGÓGICA DO CURSO ENCONTRO TÉCNICO VIRTUAL: TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PAIF

MÓDULO/UNIDADE

MÓDULO I

EMENTA

CARGA
HORÁRIA

Análise histórica e
conceitual da política de
assistência social no Brasil

Breve contextualização da
PNAS, organização do SUAS
e introdução a Proteção
Social Básica

Unidade 1

04hs

04hs

OBJETIVOS
INSTRUCIONAIS

ENFOQUE

A adequada assimilação
do conteúdo permitirá
ao aluno:

Direcionamento a ser
dado ao trabalho com
os conteúdos:

Compreender a história
e a organização do SUAS
com foco na proteção
social básica

Qual o papel da
Proteção Social Básica
na organização
proposta pelo SUAS

MÓDULO/UNIDADE

EMENTA

CARGA
HORÁRIA

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS

ENFOQUE

MÓDULO II

Compreendendo o CRAS
e o seu território

04hs

A adequada assimilação do
conteúdo permitirá ao
aluno:

Direcionamento a ser
dado ao trabalho com
os conteúdos:

Reconhecer o CRAS
enquanto porta de entrada
ao SUAS e espaço de
garantia de acesso aos
direitos dos usuários

O que é o CRAS?

Unidade de garantia de
direitos

Compreender o papel de
cada um para a realização
de um serviço de qualidade
aos usuários do CRAS

A importância da
articulação no
desenvolvimento das
ações de PSB

Unidade 1

Unidade 2

MÓDULO III

Conceituação e
organização da unidade

Breve explanação a
respeito das atribuições
de cada servidor dentro
do CRAS

Trabalho social com
famílias no PAIF

12h

02h

02h

A adequada assimilação
do conteúdo permitirá
ao aluno:

ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS

Definido pela
empresa
contratada

ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS

Como deve funcionar?

Definido pela
empresa
contratada

Definido pela
empresa
contratada

Direcionamento a ser dado ao trabalho com
os conteúdos:
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- Introdução a respeito do trabalho social
com as famílias no PAIF.
- Caracterizar as ações essenciais do serviço:

Unidade 1

Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à
Família

06h

Conhecer e
compreender as ações
essenciais do serviço

- Apresentar e fortalecer os princípios éticos
pertinentes ao trabalho social com as
famílias no âmbito do PAIF.
- Fortalecer a concepção da atuação frente
às vulnerabilidades relacionais;

Definido pela
empresa
contratada

-Abordagens metodológicas de Trabalho
Social com as famílias no âmbito do PAIF
-Possibilidades de intervenção na pandemia
e pós pandemia.

Unidade 2

Acompanhamento
Familiar no PAIF

06h

- Compreender as ações
que envolvem o processo
de acompanhamento
familiar no PAIF;

-Diferença entre Atendimento e
Acompanhamento Familiar
-Formas de Acompanhamento familiar
-Plano de acompanhamento familiar

Definido pela
empresa
contratada

-Prontuário SUAS
- Monitoramento e avaliação
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ANEXO B (PEDAGÓGICO LOTE 02)
MATRIZ PEDAGÓGICA
MATRIZ PEDAGÓGICA DO CURSO ENCONTRO TÉCNICO VIRTUAL: A implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e Familiar
para crianças e adolescentes
MÓDULO/UNIDADE

EMENTA

CARGA
HORÁRIA

OBJETIVOS
INSTRUCIONAIS

ENFOQUE

-Breve contextualização da
PNAS, organização do SUAS e
introdução a Proteção Social
Especial

Unidade 1

-Análise da conjuntura da
Proteção Social visando sua
articulação com a
modalidade de AF;

8h

- Compreender o objetivo
e a organização do
Serviço

-Análise do contexto local;
-Experiências Nacionais e
Internacional;

- Apresentar as
características do
Serviço e sua
organização
conforme Tipificação
Nacional de Serviços
Socioassitenciais

ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS

Aulas síncronas
(Transmissão ao
vivo) e
Aulas assíncronas
(Caderno de
Estudos, vídeos de
conteúdo,
exercícios de
fixação e Fórum de
discussão).

-Receios e dúvidas sobre a
temática.

Unidade 2

-Passo a passo no processo
de implantação do
Acolhimento Familiar: (préAcolhimento);

-Compreender a
importância do
diagnóstico
socioterritorial;

-Público Alvo, fluxo do
serviço, operacionalização,
instrumental para registro;

-Compreender a
articulação intersetorial
para a execução
qualificada do Serviço;

8h

-A Interface com o Serviço de
Acolhimento Institucional;
-Famílias acolhedoras:
captação, seleção e
preparação.

-Compreender quais as
exigências para a
implantação do Serviço
de Acolhimento em
Famílias Acolhedoras.

-Apresentar os
procedimentos para
a implantação do
Serviço de
Acolhimento
Familiar;
-Apresentar fluxos
importantes para o
trabalho executado

Aulas síncronas
(Transmissão ao
vivo) e
Aulas assíncronas
(Caderno de
Estudos, vídeos de
conteúdo,
exercícios de
fixação e Fórum de
discussão).
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Unidade 3

-Passo a passo da
metodologia de
acompanhamento
psicossocial às famílias na
modalidade de acolhimento
institucional e familiar;

Aulas síncronas
(Transmissão ao
vivo) e

4h

-Estudo de caso;
-Avaliação final pelos
participantes da Oficina.

-Compreender o trabalho
essencial ao Serviço de
Acolhimento Institucional
e Familiar

- Apresentar o
trabalho social com
famílias

Aulas assíncronas
(Caderno de
Estudos, vídeos de
conteúdo,
exercícios de
fixação e Fórum de
discussão).
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ANEXO C - PROJETO PEDAGÓGICO LOTE 03
Nome

Curso Introdução à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais
Capacitação
( X ) Introdutório ( entre 20 e 40 horas/aula de duração)
( ) Atualização ( entre 40 e 100 horas/aula de duração)
( ) Supervisão Técnica.

Tipo
Modalidade
( ) Presencial
( ) Semipresencial
( X ) EAD
Data prevista: 10/03/2022 a 20/04/2022
Turma 01 - Compreende o agrupamento de municípios dos polos de Sinop, Colíder, Peixoto de Azevedo e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

Data prevista: 02/05/2022 a 10/06/2022

Data e Horário:

Turma 02 - Compreende o agrupamento de municípios dos polos de Alta Floresta, Pontes e Lacerda,
Cáceres, Água Boa e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
Turma 03 - Compreende o agrupamento de municípios dos pólos de Confresa, Barra do Garças, Primavera
do Leste, Juina e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

Data prevista: 4ª e 5ª Turma - 20/06/2022 a 16/07/2022
Turma 04 - Compreende o agrupamento de municípios dos polos de Rondonópolis, Diamantino, Juara e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
Turma 05 - Compreende o agrupamento de municípios dos polos de Várzea Grande e Tangará da Serra e
trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.
Carga horária

40 horas

Quantidade de
Vagas

Serão ofertadas 500 vagas, distribuídas em 05 Turmas, sendo 100 participantes por turma.

Público Alvo e
Critérios
de
Seleção

Trabalhadores do SUAS, com a atribuição de coordenação de unidades socioassistenciais, destinadas aos
coordenadores dos 178 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 46 Centros de Referência
Especializados de Assistência Social (CREAS), 03 Centros de Serviço Especializado para Pessoas em Situação
de Rua (Centro POP), 12 Centro Dia e Similares, além de 166 unidades de acolhimento institucional,
totalizando 405 profissionais participantes. Agrega-se a esse quantitativo 95 vagas destinadas aos
trabalhadores da gestão estadual (SAAS/SETAS/MT), dos conselheiros estaduais (CEAS/MT) e dos membros
do Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS.
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Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC/MT)
Entidade
Ofertante:

Secretaria Adjunta de Assistência Social (SAAS)
Superintendência de Gestão do SUAS e Superintendência de Serviços Socioassistenciais

Entidade (s)
Parceira (s) /
Executora(s):

Empresa prestadora de serviços especializados na produção de conteúdo e tutoria de curso auto
instrucional na modalidade de Educação a Distância (EAD) em ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
contratada após processo licitatório.

Orgão/Entidade: SETASC
Programa: 522
Orçamento

Unidade Orçamentária: 22607
Ação/Projeto/Atividade: 2537
Fonte - 100 (Recurso Ordinário do Tesouro Estadual)
Fonte - 125 (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social)

Local:

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Escola do SUAS MT
Coordenadora da Ação

Nome

Telefone

E-mail

Sheila Carla de Queiroz Gomes

(65) 36135794

supgestadosuas@setasc.mt.gov.br

Recursos Humanos (Equipe de organização e apoio)
Lillian Borges Passarelli

(65) 3613-5789

gestaodotrabalho@setasc.mt.gov.br

Eric Ivan dos Santos Neves

(65) 3613-5789

gestaodotrabalho@setasc.mt.gov.br

Irany Maria de Souza

(65) 3613-5789

gestaodotrabalho@setasc.mt.gov.br

Paulo Rogerio Januario dos Santos

(65) 3613-5789

gestaodotrabalho@setasc.mt.gov.br

Sheila Mara Damasceno Julkovski

(65) 3613-5789

gestaodotrabalho@setasc.mt.gov.br

Waldete Eliane de Almeida Dragoni

(65) 3613-5789

gestaodotrabalho@setasc.mt.gov.br

Sue Ellen Ferreira Modesto Rey De Figueiredo

(65) 3613-5731

protecaobasica@setasc.mt.gov.br
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Fernanda Stella de Oliveira Brandão Borges

(65) 3613-5731

protecaobasica@setasc.mt.gov.br

Edimilson Galvan

(65) 36135767

edimilsongalvan@setasc.mt.gov.br

Facilitador (es)
NÃO SE APLICA
Mini Currículo do(s) Facilitador(es)/Professores
Para a execução do Curso Introdutório de Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS, a Empresa/Instituição
Contratada deverá dispor de, no mínimo, uma equipe técnica com titulação mínima de especialização na área de Ciências
Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas, mestrado e/ou doutorado para as atividades que assim requererem, conforme quadro
abaixo:

Equipe Técnica
Contratante

Contratada

01 (um) Coordenador Geral

01 (um) Coordenador Pedagógico

01 (um) Secretário Acadêmico

01 (um) Professor Conteudista;

01 (um) Técnico de Informática

01 (um) Diagramador e Designer instrucional
01 (um) Professor palestrante
01 (um) tutor

Todos os profissionais que irão compor a equipe técnica da CONTRATADA deverão comprovar experiência no
desenvolvimento de atividades para as quais irão realizar, conforme descrição abaixo:
●

Qualificação e/ou experiência profissional para Coordenador Pedagógico: a. mínimo de 02 (dois) anos de experiência em
coordenação de ações de formação ou capacitação profissional, preferencialmente na área de políticas sociais ou para
agentes públicos. b. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma
Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da
Assistência Social. Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas
transversais (participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).
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●

Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Conteudista: a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em
formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Experiência na
produção e elaboração de documento(s) orientador(es) e/ou metodológico(s) para gestão e a organização de
informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. c. Conhecimento das normativas da
Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento sobre marcos conceitual
e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais (participação em congressos, seminários,
cursos, rodas de conversa, ou afins).

●

Qualificação e/ou experiência profissional Diagramador e Designer Instrucional: a. Mínimo de 02 (dois) anos de
experiência com produção de material didático digital, revisão de slides, vídeos e textos enviados pelos professores
conteudistas e diagramação dos mesmos, compilação do material didático-pedagógico e dos instrumentais utilizados
apontando a interatividade dos objetos de aprendizagem.

●

Qualificação e/ou experiência profissional para Professor Palestrante: Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em
formação ou capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Conhecimento
das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica NOB/SUAS, Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social. Conhecimento sobre
marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais (participação em congressos,
seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).

●

Qualificação e/ou experiência profissional para Tutor: a. Mínimo de 02 (dois) anos de experiência em formação ou
capacitação de profissionais na área de políticas públicas, preferencialmente, no SUAS. b. Experiência com tutoria em
EAD, preferencialmente na mediação de fóruns e chats em ambiente virtual de aprendizagem pela plataforma Moodle;
c. Conhecimento das normativas da Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004, Norma Operacional Básica
NOB/SUAS, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas no âmbito da Assistência Social.
Conhecimento sobre marcos conceitual e normativo que tratem de direitos humanos e de políticas transversais
(participação em congressos, seminários, cursos, rodas de conversa, ou afins).

Justificativa
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza de forma descentralizada os serviços
socioassistenciais no Brasil. Possui um modelo de gestão participativa, que permite a captação de recursos nas três esferas de
governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Através da assistência social, o
SUAS integra a o Tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social.
É sua função regulamentar e organizar em todo o território nacional as ações socioassistenciais. Com uma gestão
descentralizada e participativa, o SUAS oferta serviços, programas, projetos e benefícios à população, além de possuir como
foco prioritário a atenção às famílias, aos seus membros e aos indivíduos.
Os objetivos do SUAS visam, de acordo com a NOB/SUAS (BRASIL, 2013), alicerçar uma gestão compartilhada, o
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federados; determinar as responsabilidades destes; designar os
quatro níveis de gestão, quais sejam, União, estados, Distrito Federal e municípios; reconhecer as diversidades da população
brasileira e as desigualdades regionais; garantir a oferta e a integração entre serviços, programas, projetos e benefícios;
assegurar a vigilância socioassistencial e os direitos sociais; articular a rede pública e privada vinculada ao SUAS; e efetivar a
gestão do trabalho e a educação permanente de seus trabalhadores. Para tanto, apoia se nos princípios da universalidade,
gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade, a fim de afiançar as seguranças de acolhida, de renda, de vivência
familiar, comunitária e social, de desenvolvimento de autonomia e de apoio e auxílio (BRASIL, 2013). Ressaltam-se também
entre suas diretrizes a primazia da responsabilidade do Estado, a descentralização político-administrativa com comando único
das ações nas esferas governamentais, a partilha do financiamento, a matricialidade sociofamiliar, a territorialização, a
relação democrática entre Estado e sociedade civil, o controle social e a participação popular (BRASIL, 2013).
O SUAS é estruturado em dois níveis de proteção, a proteção social básica, centrada no atendimento de situações de
vulnerabilidade social e prevenção dos riscos sociais, e a proteção social especial de média e de alta complexidade destinada a
situações de violações de direitos que ocasionam a fragilização e/ou o rompimento dos vínculos familiares, comunitários e
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sociais (BRASIL, 2004). O CRAS é porta de entrada do sistema, referência na proteção social básica, e o Centro de Referência
Especializado da Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
(Centro POP), os principais equipamentos da proteção social especial de média complexidade (BRASIL, 2004). Além destes,
destacam-se na proteção social especial de alta complexidade as Unidades de Acolhimento Institucional, as Casas Lares, as
Repúblicas, as Casas de Passagem e os Albergues (BRASIL, 2004).
Toda atividade das unidades socioassistenciais depende, em sua maioria, da eficiência na gestão territorial; esta
atividade é de responsabilidade do (a) coordenador (a), sendo imprescindível em sua atuação capacidade técnica e
conhecimento do território onde a unidade está instalada, a fim de que esta seja verdadeiramente a unidade pública de
Proteção Social e a referência para a população local e para os demais serviços setoriais.
Quando se fala em capacitação ou formação, a política nacional de educação permanente apresenta três diferentes
modelos denominados de percursos formativos sendo eles; Percurso Formativo – Gestão do SUAS; Percurso Formativo –
Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais; Percurso Formativo – Controle Social do SUAS que corresponde ao
conceito de trilha de aprendizagem. Como parte de cada um dos Percursos Formativos definidos nesta Política, admitir-se-á a
concepção, oferta e realização da ação de formação e capacitação introdutória que podem ser ofertadas pois compreende a
carga horária de 20 a 40 horas com a finalidade de nivelar as áreas demandadas para esta proposta podendo ser ofertada a
trabalhadores e conselheiros com qualquer nível de formação.
O modelo proposto para essas atividades integra os aspectos positivos das perspectivas de ensino citados anteriormente.
Neste formato, uma das vantagens é que caso o estudante não entenda algum conteúdo por completo, ele poderá revisar,
pois todo o conteúdo que o professor ministra fica disponível num ambiente de aprendizado online, onde o aluno pode
reforçar o estudo da matéria, assistindo às aulas novamente, quantas vezes desejar.
A proposta desta ação, denominada Curso de Introdução à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais destinada aos
Coordenadores das Unidades Socioassistenciais foi adaptada ao contexto digital pela excepcionalidade para oportunizar
acesso aos trabalhadores independentemente da localidade de seu município, e pretende enfatizar a esses trabalhadores o
significado concreto da dimensão de competência profissional, voltada a abordagem crítica do conteúdo teóricometodológico e ético-político das suas práticas profissionais, visando o aprimoramento dos serviços e benefícios
socioassistenciais, que materializa a responsabilidade estatal no apoio aos usuários e famílias no cumprimento de suas
funções e no acesso aos direitos.
Sendo assim, a capacitação digital aos coordenadores municipais buscará aprimorar o conhecimento do reconhecimento
do território, gestão de equipe, planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos,
articulação do trabalho intersetorial, participação dos processos de articulação, acompanhamento e avaliação de fluxos e
procedimentos para efetivação dos serviços, organização e participação de reuniões sistemáticas com as equipes e secretarias
de assistência social.
Sua oferta responde aos anseios das gestões municipais de assistência social no que tange às competências atribuídas
aos coordenadores de unidades da rede socioassistencial responsáveis pela organização (gestão) dos serviços
socioassistenciais de forma a contribuir para a materialização das seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência
Social e preconizada pelo Sistema Único de Assistência Social
Objetivos do Curso/Evento
●

Objetivo Geral
Capacitar coordenadores das unidades socioassistenciais no exercício de suas competências e responsabilidades,
com vistas ao aprimoramento da Gestão da Rede de Serviços da Proteção Social Básica e Especial do SUAS nos 141
municípios do Estado de Mato Grosso.

●

Objetivos específicos

➔ Fomentar a concepção da atuação frente às vulnerabilidades relacionais;
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➔ Compreender sobre as atribuições e competências técnicas de coordenadores de unidades.
Competências a serem desenvolvidas
Esta capacitação busca promover o nivelamento de coordenadores de unidades socioassistenciais quanto aos
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à gestão e o provimento dos serviços, benefícios e programas providos no
âmbito da proteção social básica e especial, do mesmo modo que, pretende enfatizar a esses trabalhadores o significado
concreto da dimensão de competência profissional, voltada a abordagem crítica do conteúdo teórico-metodológico e éticopolítico das suas práticas profissionais, visando o aprimoramento dos serviços e benefícios socioassistenciais, que materializa
a responsabilidade estatal no apoio aos usuários e famílias no cumprimento de suas funções e no acesso aos direitos.
Sem prejuízo da merecida atenção ao desenvolvimento de competências individuais, incluindo as gerenciais, vale
destacar que no âmbito desta ação, deve ser dada relevância ao desenvolvimento de competências coletivas, que embora, o
público-alvo desta ação destina-se aos coordenadores de unidades socioassistenciais, a gestão e a organização de
informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços devem ter a participação de trabalhadores
envolvidos no provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais. Contexto no qual o trabalho é realizado por equipes
multidisciplinares: as chamadas equipes de referência.
Com esta ação, temos a premissa em desenvolver competências que fomente o aprimoramento da oferta dos serviços e,
benefícios socioassistenciais, a partir qualificação de práticas profissionais e pela reorganização e readequação de processos
de trabalho, orientada por uma metodologia de aprendizagem significativa que possibilite o trabalhador do SUAS a
interiorização de novos conhecimentos, habilidades e atitudes a partir da mobilização dos saberes e experiências prévias do
participante.
Metodologia
O Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais terá duração mínima de 06 meses e máxima
de 10 meses na modalidade de Educação a distância (EAD) em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pela plataforma
Moodle da Escola Virtual do SUAS MT.
O Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais possui carga horária de 40h/a (quarenta horasaula) organizada em 05 módulos e divididos em 07 unidades, com atividades síncronas e assíncronas:
a.

Compreende as atividades síncronas, aquelas que acontecem em tempo real, onde o professor e aluno interagem,
ao mesmo tempo, em um espaço virtual, a exemplo, as videoconferências e transmissões ao vivo. As atividades
síncronas previstas neste Termo de Referência consistem na realização da aula inaugural do Curso Introdutório à
Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais e das atividades de culminância ao final de cada turma por
videoconferência.

b.

Compreende as atividades assíncronas, aquelas que acontecem sem a necessidade de uma interação em tempo
real, a exemplo, das vídeo-aulas e fóruns de discussão.

A duração do Curso Introdutório à Gestão da rede de Serviços Socioassistenciais, após o primeiro acesso, tem o
prazo de 40 (quarenta) dias corridos, aproximadamente 06 (seis) semanas, que compreende as atividades de leitura do
caderno de estudos, participação nos fóruns de discussão, acompanhamento das vídeo-aulas, preenchimento dos exercícios
de cada módulo, da avaliação final e da avaliação do curso.
O conjunto de atividades necessárias à execução deste Curso será realizada em 03 (três) fases assim compreendidas:
Fase Preparatória, Fase de Execução e Fase de Conclusão.

●

Fase Preparatória

Durante esta fase, serão realizadas as seguintes atividades: Reunião Inicial, com duração de 4h/a, entre a equipe da
Gestão Estadual e a Empresa prestadora de serviços contratada, para tratar de assuntos gerais da execução do curso, como
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também a realização da Oficina de Alinhamento Pedagógico e de Conteúdo para orientar a equipe técnica do Curso
Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais sobre a metodologia da capacitação.
A montagem das Turmas e definição das datas de sua realização será organizada com base nas informações
fornecidas pela equipe da Gestão Estadual.
A lista dos municípios e quantitativo de vagas por município será disponibilizada a Empresa prestadora de serviços
contratada pela equipe da Gestão Estadual.
Nesta fase a Empresa prestadora de serviços contratada disponibilizará os seguintes documentos e especificações:
a.

Produção do Material didático digital, diagramado para impressão com a identidade visual do curso e disponível em
diversos formatos (.pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .xls, .csv), denominado Caderno de Estudos do Curso
Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais.

b.

Produção do Conteúdo de vídeo aulas em formato para os principais leitores de tela (NVDA, Jaws e os nativos do
Android e iOS), com qualidade de vídeo em Full HD, conforme matriz pedagógica do Curso Introdutório à Gestão da
Rede de Serviços Socioassistenciais contida no anexo 01.

Esses materiais serão hospedados na plataforma virtual da Escola do SUAS MT, que além destes, contará com o Guia
do Aluno do Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais com orientações básicas sobre o conteúdo do
curso e sobre a sua operacionalização no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): a plataforma Moodle.
●

Fase de Execução

Nesta fase, realizar-se-á execução do Curso propriamente dito, iniciando pela aula inaugural, com duração de três
horas-aulas (03 h/a) para apresentação do tema sobre o Curso Introdutório à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais,
que será transmitido pelo Canal do Youtube SETASC Comunica, aos trabalhadores e gestores de assistência social do Estado de
Mato Grosso.
Após esta ação, dar-se-á início às turmas em consonância com a Matriz Pedagógica, conforme cronograma de
execução, de acordo com a distribuição de vagas por agrupamento de polos regionais, com as seguintes atividades e
procedimentos:
a.

Leitura do Caderno de Estudo, textos base e vídeos complementares disponibilizado em PDF na plataforma virtual
da Escola do SUAS MT.

b.

Vídeo aulas: O recurso audiovisual gravado e disponível na plataforma virtual da Escola do SUAS MT.

c.

Exercícios de Fixação: atividade obrigatória para cada módulo e formados por questões adaptadas do Caderno de
estudos e textos bases complementares, disponível na plataforma virtual da Escola do SUAS MT.

d.

Fóruns de discussão: atividade obrigatória composta por questões norteadoras e problematizadoras para que os
cursistas possam responder conforme o estudo dos materiais disponíveis (Caderno de Estudos e Vídeo aulas). O
Fórum é um espaço para interação dos alunos entre si e com os tutores. O tutor acessará o Fórum periodicamente
para dirimir suas dúvidas e estimular debates entre os cursistas.

e.

Culminância Final: atividade opcional, de forma síncrona, por videoconferência para um “tira dúvidas” com o
professor para elucidar possíveis dúvidas do conteúdo abordado durante o curso.

f.

Avaliação Final: atividade obrigatória, que abrange todo o conteúdo do curso. Composta por 10 questões de
múltipla escolha, em que somente uma das alternativas é a correta. O cursista possui duas tentativas para
responder a avaliação final, sendo que a nota mais alta obtida é a que será considerada para fins de avaliação no
curso. Para aprovação, o cursista precisa de um mínimo de 60% em uma das tentativas.

g.

Avaliação de Reação: após concluir o curso, o cursista deve preencher uma pesquisa de avaliação referente às suas
impressões sobre os módulos, ao processo pedagógico e aos exercícios ministrados. Essa pesquisa será usada para
aperfeiçoar este e os demais cursos ofertados pela Gestão Estadual. O preenchimento da pesquisa de avaliação do
curso
é
condição
para
a
emissão
do
certificado.

●

Fase de Conclusão
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Nesta fase será realizada a Reunião final entre a equipe da Gestão Estadual e representantes institucionais da
Contratada com fins de validação dos resultados finais.
Forma de Inscrição
O processo de inscrição para participação do Curso Introdutório de Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais será
realizado online, através de link específico a ser disponibilizado pela Gestão Estadual aos municípios, via e-mail,
Em seguida, cada inscrito deverá realizar o cadastro na plataforma virtual da escola do SUAS-MT, e se inscrever na sala
específica do curso, conforme orientações da Gestão Estadual
Após a confirmação, a equipe gestora da SAAS/SETASC encaminhará a cada participante as instruções para participar da
turma correspondente na plataforma virtual do Escola do SUAS previamente agendada.
Mobilização e Divulgação
A Mobilização e inscrição dos participantes serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania– SETASC com base: no banco de endereços, disponibilizado pela Secretaria Adjunta de Assistência Social - SAAS;
envio de mensagem eletrônica para informar os procedimentos de inscrição, o local e a data de realização do curso; contato
telefônico para confirmação da participação, da efetivação da inscrição e prestação de informações complementares.
Para divulgação da capacitação será elaborada cards com data, horário e municípios pertencentes aos polos de cada
turma e cards informativos para envio por e-mail aos 141 municípios, transmissão via Whatsapp e publicação nos canais de
comunicação, tais como a fanpage da Gestão Estadual do SUAS, grupos de Whatsapp. blog da Vigilância Socioassistencial MT,
Blog da Gestão do Trabalho e Site Oficial da SETASC/MT.
Tipo(s) e Critérios de Avaliação
A Capacitação tem 02 (dois) tipos de avaliação: A avaliação de aprendizagem e a avaliação de reação.

●A avaliação de aprendizagem é obrigatória e possui as seguintes atividades:
a.

Fóruns de discussão - espaço para interação dos alunos entre si e com os tutores a partir da discussão de questões
norteadoras/problematizadores do conteúdo abordado durante o curso.

b.

Exercícios de Fixação - exercícios de fixação referentes aos conteúdos estudados em cada módulo. Para cada
módulo serão elaboradas 05 (cinco) questões de múltipla escolha, sendo correta somente uma das alternativas.
Serão disponibilizadas duas tentativas para responder cada exercício, sendo que a nota mais alta obtida é a que será
considerada. As notas não são usadas para fins de avaliação;

c.

Avaliação Final - composta por 10 questões de múltipla escolha, em que somente uma das alternativas é a correta
abrangendo todo o conteúdo do curso. Para aprovação, o cursista precisa de um mínimo de 60% em uma das
tentativas.

●Avaliação de Reação, tem por objetivo avaliar à organização da capacitação, conteúdo ministrado, metodologia aplicada e à
auto avaliação do participante sobre a sua aprendizagem.
Certificação
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O certificado de conclusão de curso será de responsabilidade da Gestão Estadual, disponibilizado na plataforma virtual
de aprendizagem da Escola do SUAS MT, aos cursistas que atenderem aos critérios expressos a seguir:
a.

ter realizado todos os Exercícios de Fixação;

a.

ter participado dos Fóruns;

b.

ter acertado 60% da avaliação final em uma das duas tentativas;

c.

ter contribuído para o aprimoramento do curso respondendo a Avaliação de reação.
Descrição das Instalações e Equipamentos

Para o melhor aproveitamento do curso, recomenda-se as seguintes instalações e equipamentos:
a.

Sala individual, climatizada, para participar das atividades síncronas;

b.

Computador do tipo desktop ou notebook, com conexão estável à internet.

c.

Webcam para uso durante as atividades síncronas.

d.

Microfone ou Headset para uso durante as atividades síncronas.

e.

Ambiente/local de estudo livre de situações que possam distraí-lo.

f.

Organização do tempo. Uma vez que não existem horários fixos para estudar a distância, é importante definir
quanto tempo do dia ou da semana será dedicada ao estudo e à realização das atividades.
Referências Bibliográficas
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2016.
BRASIL. Curso de Introdução à Atualização Sobre a Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial. Brasília:
MDS, 2016.
BRASIL. Orientações Técnicas sobre o PAIF - O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília: MDS, 2012. v. 1.
BRASIL. Orientações Técnicas sobre o PAIF - Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
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BRASIL. Orientações Técnicas Centro de Referências de Assistência Social – CRAS. Brasília: MDS, 2009.
Lei n.º 12.435, de 06 de julho de 2011 – Altera a Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social.
Resolução do CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Social
Resolução do CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006. Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS
Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011.Ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível
superior para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS.
Resolução do CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012. Aprova a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS/2012
Resolução do CNAS nº 04, de 13 de março de 2013. Aprova a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS –
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ANEXO D - MATRIZ PEDAGÓGICA LOTE 03
Matriz Pedagógica – Curso: Introdução à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais

Módulo I - Concepção da Proteção Social e Trajetória Histórica da Política de Assistência Social – 08 horas

Uni

Ementa

Carga Horária

1. Introdução histórica e conceitual
sobre a proteção social;
1

2. Especificidade da Assistência Social
no contexto do Sistema Brasileiro de
Proteção Social (SBPS);
3. Assistência Social no campo da
Seguridade Social

Objetivos de Aprendizagem

Conteúdo/Enfoque

1. Compreender a trajetória de construção do
conceito e das políticas de proteção social;
4h/a

2. Compreender a Assistência Social enquanto
política de garantia de direitos assegurados na
Constituição de 1988;
3. Descrever o campo específico de ação da
Política de Assistência Social.

Aulas síncronas
(Transmissão ao vivo) e
1. Enfatizar o caráter de ruptura
promovido pela Constituição Federal de
1988 quanto ao Sistema Brasileiro de
Proteção Social (SBPS)
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1. Conceitos fundamentais para a
política de assistência social:
- Seguranças Socioassistenciais;

1.
Compreender
os
conceitos
que
fundamentam a política de assistência social;

- Pobreza;
2

- Vulnerabilidade Social e Riscos
pessoais e sociais por violação de
direitos;

4h/a

2. Compreender e correlacionar os conceitos
com o Sistema Brasileiro de Proteção Social;
3. Compreender e correlacionar os conceitos
com o SUAS.

- Direitos Humanos;
- Direitos Sociais;
- Proteção Social.

1. Desenvolver abordagem pedagógica
que permita a compreensão histórica e
socialmente
contextualizada
dos
conceitos
de
pobreza,
risco
e
vulnerabilidade social e/ou relacional.
2) Enfatizar a dinâmica dos objetivos
protetivos da Proteção Social, que se
alteram ao longo do tempo.
3). Explorar os conceitos de direitos
humanos, direitos sociais e proteção
social.

Aulas síncronas
(Transmissão ao vivo) e
Aulas assíncronas
(Caderno de Estudos,
vídeos de conteúdo,
exercícios de fixação e
Fórum de discussão).

Módulo II - Bases de organização e operacionalização do SUAS - 12 horas

Uni

Ementa

Carga Horária

Objetivos de Aprendizagem

Conteúdo/Enfoque
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1. Bases de organização do SUAS:
1)
Compreender
as
responsabilidades
protetivas das políticas de seguridade social,
com ênfase nas responsabilidades da política de
assistência social;

a) Eixos estruturantes:
•
Descentralização
administrativa;

político

• Participação e Controle Social;
1

4/a

• Centralidade na Família;

2) Conhecer as bases da organização da política
de assistência social no Brasil;
3) Identificar os objetivos e as seguranças
afiançadas pela PNAS.

• Território como base de organização
dos serviços;

4) Descrever os princípios, diretrizes e eixos
estruturantes do SUAS;

• Rede socioassistencial;

1) Apresentar os princípios, diretrizes,
eixos
estruturantes,
a
base
organizacional pelo SUAS;

2) Enfatizar a especificidade da
Assistência Social no contexto do Sistema
Brasileiro de Proteção social - SBPS, a
partir das responsabilidades por ela
afiançadas.

Aulas síncronas
(Transmissão ao vivo) e
Aulas assíncronas
(Caderno de Estudos,
vídeos de conteúdo,
exercícios de fixação e
Fórum de discussão).

• Vigilância Socioassistencial;
• Intersetorialidade;

1. Proteções Sociais Básica e Especial:

2

a. Definição, Objetivos e Funções da
Proteção Social Básica e Especial;

1) Definir e distinguir os níveis de proteções
sociais previstos na PNAS;

b. O público da Proteção Social Básica
e Especial; ;

2) Identificar o público das proteções sociais;

c. Vulnerabilidades na Proteção Social
Básica e Especial;
d. Trabalho Social com Família na
Proteção Social Básica e Especial;

4/h

3) Descrever os diferentes serviços e ofertados
pelo SUAS, seus públicos e objetivos;
4) Identificar os objetivos do trabalho social
com famílias.

1) Identificar as modalidades de ofertas
das proteções sociais;
2) Distinguir e conhecer as modalidades
de serviços;socioassistenciais ofertados
pelas proteções sociais
3) Enfatizar o
Processo de
regulamentação dos serviços ofertados
no
âmbito
das
proteções
sociais(Documento “Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais”);
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1) Apresentar o processo de gestão e
operacionalização
dos
benefícios
socioassistenciais.
1.
Gestão
socioassistenciais

3

dos

Benefícios

1) Descrever os diferentes benefícios ofertados
pelo SUAS, seus públicos e objetivos;
4/h

2) Compreender as razões e os processos
relacionados à gestão integrada dos serviços e
benefícios ofertados pelo SUAS.

• Benefício de Prestação Continuada
(BPC);
• Benefícios Eventuais;
• Transferência de Renda (Programa
Bolsa Família); f) Protocolo de Gestão
Integrada de Serviços, Benefícios e
Transferência de Renda.

Aulas
síncronas
(Transmissão ao vivo) e
Aulas
assíncronas
(Caderno de Estudos,
vídeos de conteúdo,
exercícios de fixação e
Fórum de discussão).

MÓDULO III - PROVIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS: QUE TRABALHO É ESSE? - 08 HORAS

Uni

Ementa

Carga Horária

Objetivos de Aprendizagem

Conteúdo/Enfoque
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1. Características e especificidade dos
processos de trabalho relacionados à
provisão
dos
serviços
socioassistenciais:

1) Identificar as principais normas e sobre
recursos humanos no SUAS;
2) Identificar as características e especificidades
do trabalho social desenvolvido na provisão dos
serviços socioassistenciais;

a) Trabalho em equipes de referência;
b) Interdisciplinaridade;
1

c) Dimensão ética e política do
trabalho social;

8h/a

d) Trabalho social com famílias;

3) Compreender o trabalho social com famílias
como uma intervenção especializada que
contribui para que a família se reconheça como
sujeito de direitos
4) Compreender a importância e a relação da
educação permanente com a qualificação do
SUAS.

e) Dimensão técnica da intervenção
profissional;
f) Educação permanente no SUAS.

1) O trabalho social com famílias,
considerando as dinâmicas familiares
relacionadas a gênero, raça, migração,
entre
outras,
bem
como
as
especificidades do trabalho social com
famílias indígenas, povos e comunidades
tradicionais;
2) Apresentar às equipes de referência e
debater o trabalho social no SUAS em
suas dimensões ético-políticas, teórico
metodológicas e técnico operativas.

Aulas síncronas
(Transmissão ao vivo) e
Aulas assíncronas
(Caderno de Estudos,
vídeos de conteúdo,
exercícios de fixação e
Fórum de discussão).

3) As ações de formação e capacitação
para os trabalhadores do SUAS (PNEP).

MÓDULO IV - Gestão da Rede de Proteção Social Básica e Especial no SUAS - 08 HORAS

Uni

Ementa

Carga Horária

Objetivos de Aprendizagem

Conteúdo/Enfoque
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1) O Papel do Órgão Gestor e da
Coordenação das Unidades na
Proteção Social Básica e Especial;
1

2) Área de Gestão da Proteção Social
Básica e Especial: Planejamento das
Unidades e Serviços da PSB e PSE;

4h/a

3) PSE e PSB: Atuação Integrada da
Rede Socioassistencial.

2

1) Relações com as Políticas Setoriais;
2) As interfaces do SUAS e Sistema de
Justiça - Proteção e Responsabilização
na Garantia de Direitos; a. Órgãos do
Sistema de Justiça (Poder Judiciário,
Ministério Público e Defensoria
Pública); b. Órgãos de Segurança
Pública; c. Conselho Tutelar - órgão de
defesa de direitos;
3) O SUAS e Sistema de Justiça –
encaminhamentos necessários

1) Conhecer os princípios, estratégias
organizativas e instrumentos que orientam a
gestão dos serviços e programas providos no
âmbito da proteção social básica e especial; 2)
Compreender o significado da prática de
planejamento e monitoramento no contexto
cotidiano da proteção social básica e especial.

1)
Compreender
os
conceitos
de
intersetorialidade, integralidade e trabalho em
rede como dimensões fundamentais para o
êxito das políticas sociais;
4h/a

2) Compreender o papel e o funcionamento dos
órgãos do Sistema de Justiça e do Sistema de
Garantia de Direitos;
3) Discorrer acerca das articulações, fluxos e
processos de trabalho com as políticas setoriais,
o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de
Direitos.

1) Detalhar os princípios, estratégias
organizativas e elementos que compõem
os instrumentos de planejamento e
monitoramentos que orientam a gestão
e a oferta dos serviços e programas
providos no âmbito da proteção social
básica e especial;
2) Detalhar o papel do órgão gestor e da
coordenação das unidades e de seus
respectivos serviços na proteção social
básica e especial de média e alta
complexidade.

1) Estabelecer a forma de articulação
entre a rede socioassistencial e a das
políticas setoriais, e com os órgãos que
integram o Sistema de Justiça e o
Sistema de Garantia de Direitos;
2) Detalhar a estrutura e a forma de
funcionamento dos órgãos do Sistema de
Justiça e do Sistema de Garantia de
Direitos;
3) Definir as articulações, e estabelecer
os fluxos e os processos de trabalho com
as políticas setoriais, o Sistema de Justiça
e o Sistema de Garantia de Direitos.
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Aulas assíncronas
(Caderno de Estudos,
vídeos de conteúdo,
exercícios de fixação e
Fórum de discussão).
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(Caderno de Estudos,
vídeos de conteúdo,
exercícios de fixação e
Fórum de discussão).
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ATIVIDADE AVALIATIVA DE FINAL DE CURSO - 04 HORAS
Uni

Ementa

Carga Horária

Objetivos de Aprendizagem

Conteúdo/Enfoque

Técnicas e recursos
didáticos

1) Identificar os processos de trabalho,
profissionais envolvidos, funções e
objetivos do SUAS;

1

1) Avaliação de aprendizagem do
conteúdo: Exercícios de Fixação,
Fórum de Discussão, Culminância Final
e Avaliação Final

04 horas

1) Demonstrar entendimento do conteúdo, de
forma crítica e dialogada entre as/os
participantes;

2) Compreender a diversidade dos
territórios, vivências familiares e
comunitárias com as quais os
profissionais do SUAS se deparam no
cotidiano de trabalho;

2) Sistematizar as discussões realizadas acerca
do conteúdo abordado no curso, articulando
com o trabalho social realizado no âmbito do
SUAS.

3)
Identificar
possibilidades
de
atendimento das demandas das famílias
no âmbito do SUAS e na articulação com
outras políticas públicas;
4) Reconhecer os espaços de atuação dos
profissionais do SUAS – competências,
limites e possibilidades de intervenção.
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ANEXO E - DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS LOTE 03
Turma 01 – Municípios pertencentes aos polos de Sinop, Colíder, Peixoto de Azevedo e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

POLO SINOP
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

1

Cláudia

1

1

1

0

0

2

Feliz Natal

1

0

1

0

0

3

Ipiranga do Norte

1

0

1

0

0

4

Itanhangá

1

0

0

0

0

5

Lucas do Rio Verde

1

1

2

0

0

6

Nova Mutum

1

1

1

0

0

7

Nova Ubiratã

2

0

2

0

0

8

Santa Carmem

1

0

0

0

0

9

Santa Rita do Trivelato

1

0

1

0

0
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45
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10

Sinop

4

1

4

0

0

11

Sorriso

3

1

2

0

0

12

Tapurah

1

1

2

0

0

13

União do Sul

1

0

0

0

0

14

Vera

1

0

2

0

0

POLO COLÍDER
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

1

Colíder

1

1

3

1

0

2

Itaúba

1

0

0

0

0

3

Marcelândia

1

0

1

0

0

4

Nova Canaã do Norte

1

0

1

0

0

Total

15
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5

Nova Guarita

1

0

0

0

0

6

Nova Santa Helena

1

0

0

0

0

7

Terra Nova do Norte

1

0

1

0

0

POLO PEIXOTO DE AZEVEDO
Nº

Município

1

Guarantã do Norte

2

Matupá

CRAS

1
1

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

1

2

0

0

1

1

0

0

Total

13
3

Novo Mundo

4

Peixoto de Azevedo

1
1

0

0

0

0

1

3

0

0

TRABALHADORES E CONSELHEIROS ESTADUAIS

27
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Turma 02 – Municípios pertencentes aos polos de Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Cáceres e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

POLO ALTA FLORESTA
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

Total
23

1

Alta Floresta

02

01

08

02

0

2

Apiacás

1

1

1

0

0

3

Carlinda

1

0

0

0

0

4

Nova Bandeirantes

1

0

1

0

0

5

Nova Monte Verde

1

0

1

0

0

6

Paranaíta

1

0

1

0

0

POLO PONTES E LACERDA
Nº
1

Município
Campos de Júlio

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Simulares

Centro POP

Total

1

0

3

0

0

16
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2

Comodoro

1

1

1

1

0

3

Figueirópolis D'Oeste

1

0

0

0

0

4

Jauru

1

0

1

0

0

5

Nova Lacerda

1

0

0

0

0

6

Pontes e Lacerda

1

1

2

0

0

7

Rondolândia

1

0

0

0

0

8

Vale de São Domingos

1

0

0

0

0

9

Vila Bela da Santíssima Trindade

1

0

0

0

0

POLO DE CÁCERES
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

Total

29

1

Araputanga

1

0

1

0

0

2

Cáceres

2

1

4

0

0
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3

Curvelândia

1

0

0

0

0

4

Glória D'Oeste

1

0

0

0

0

5

Indiavaí

1

0

0

0

0

6

Lambari D'Oeste

1

0

0

0

0

7

Mirassol d'Oeste

1

1

2

0

0

8

Porto Esperidião

1

0

0

0

0

9

Reserva do Cabaçal

1

0

0

0

0

10

Rio Branco

1

1

1

0

0

11

Salto do Céu

1

1

1

0

0

12

São José dos 4 Marcos

1

0

2

1

0

POLO ÁGUA BOA
Nº

1

Município

Água Boa

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Simulares

Centro POP

Total

1

1

1

0

0

12
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2

Campinápolis

1

0

0

0

0

3

Canarana

1

0

0

0

0

4

Cocalinho

1

0

0

0

0

5

Nova Nazaré

1

0

0

0

0

6

Nova Xavantina

1

0

0

0

0

7

Querência

1

0

1

0

0

8

Ribeirão Cascalheira

1

0

1

0

0

TRABALHADORES E CONSELHEIROS ESTADUAIS
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Turma 03 – Municípios pertencentes aos polos de Confresa, Barra do Garças, Primavera do Leste, Juína e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

POLO CONFRESA
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Simulares

Centro POP
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1

Alto Boa Vista

1

1

1

0

0

2

Canabrava do Norte

1

0

0

0

0

3

Confresa

1

1

0

0

0

4

Luciara

1

0

0

0

0

5

Novo Santo Antônio

1

0

0

0

0

6

Porto Alegre do Norte

1

0

1

0

0

7

Santa Cruz do Xingu

1

0

0

0

0

8

Santa Terezinha

1

0

0

0

0

9

São José do Xingu

1

0

1

0

0

10

Serra Nova Dourada

1

0

0

0

0
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11

Vila Rica

1

0

0

0

0

POLO DE BARRA DO GARÇAS
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Simulares

Centro POP

1

Araguaiana

1

0

0

0

0

2

Araguainha

1

0

0

0

0

3

Barra do Garças

2

1

2

0

0

4

General Carneiro

1

0

0

0

0

5

Novo São Joaquim

1

0

0

0

0

6

Pontal do Araguaia

1

0

0

0

0

7

Ponte Branca

1

0

0

0

0

8

Ribeirãozinho

1

0

0

0

0

Total

13
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9

Torixoréu

1

0

0

0

0

POLO DE PRIMAVERA DO LESTE
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Simulares

Centro POP

1

Campo Verde

1

1

2

0

0

2

Dom Aquino

1

0

1

0

0

3

Gaúcha do Norte

1

0

0

0

0
25

4

Paranatinga

1

1

2

0

0

5

Poxoréo

1

1

2

0

0

6

Primavera do Leste

3

1

4

1

0

7

Santo Antônio do Leste

1

0

0

0

0

Centro Dia e Simulares

Centro POP

POLO DE JUÍNA

Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos
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1

Aripuanã

1

1

2

0

0

2

Brasnorte

1

0

2

0

0

3

Castanheira

1

0

2

0

0

4

Colniza

1

0

0

0

0

5

Cotriguaçu

1

0

1

0

0

6

Juína

1

1

4

0

0

7

Juruena

1

0

0

0

0

20

Turma 04 – Municípios pertencentes aos polos de Rondonópolis, Diamantino Juara e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

POLO RONDONÓPOLIS
Nº

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP
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1

Alto Araguaia

1

1

2

0

0

2

Alto Garças

1

0

1

0

0

3

Alto Taquari

1

0

1

0

0

4

Guiratinga

1

0

2

0

0

5

Itiquira

1

0

2

0

0
48

6

Jaciara

2

1

3

0

0

7

Juscimeira

1

1

0

0

0

8

Pedra Preta

1

0

1

1

0

9

Rondonópolis

7

1

9

2

1

São José do Povo

1

0

0

0

0

10
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11

São Pedro da Cipa

1

0

0

0

0

12

Tesouro

1

0

0

0

0

POLO DIAMANTINO
Nº

1

2

3

4

5

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

Alto Paraguai

1

0

0

0

0

Diamantino

1

1

2

0

0

Nobres

1

1

1

0

0

Nortelândia

1

0

1

0

0

Nova Maringá

1

0

1

0

0
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Total

18
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6

7

Rosário Oeste

1

0

2

0

0

São José do Rio Claro

1

0

2

0

0

POLO JUARA

1

2

3

4

Juara

1

1

3

0

0

Novo Horizonte do Norte

1

0

0

0

0

Porto dos Gaúchos

1

0

0

0

0

Tabaporã

1

0

1

0

0

TRABALHADORES E CONSELHEIROS ESTADUAIS
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Turma 05 – Municípios pertencentes aos polos de Várzea Grande, Tangará da Serra e trabalhadores/conselheiros do Estado de MT.

POLO VÁRZEA GRANDE
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Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

Acorizal

1

0

0

0

0

Barão de Melgaço

1

0

0

0

0

Chapada dos Guimarães

1

0

2

0

0

Cuiabá

14

2

14

2

1

Jangada

1

1

0

0

0

Nossa Senhora do Livramento

1

0

0

0

0

Nova Brasilândia

1

0

1

0

0

Planalto da Serra

1

0

0

0

0

Poconé

1

1

3

0

0
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63
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10

11

Santo Antônio do Leverger

1

1

1

0

0

Várzea Grande

4

1

5

0

1

POLO TANGARÁ DA SERRA
Nº

1

2

3

Município

CRAS

CREAS

Un. Acolhimentos

Centro Dia e Similares

Centro POP

Arenápolis

1

0

0

0

0

Barra do Bugres

2

1

3

0

0

Campo Novo do Parecis

1

0

3

1

0

Denise

1

0

0

0

0

Nova Marilândia

1

0

0

0

0

Nova Olímpia

1

0

0

0

0

Total

32
4

5

6
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7

8

9

10

Porto Estrela

1

0

0

0

0

Santo Afonso

1

0

0

0

0

Sapezal

1

1

3

0

0

Tangará da Serra

3

1

4

0

0

TRABALHADORES E CONSELHEIROS ESTADUAIS

05

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I
CEP: 78055-125 • Cuiabá • Mato Grosso

[124]

W W W . SETASC . M T . G O V . B R

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
(Obs.: Preencher uma proposta por lote)
À – Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
Identificação do Processo Licitatório: Pregão n. 0**/201*/SETAS
1.0.
DADOS DA CONTRATADA:
Empresa:
Endereço
Telefones
Banco:
Agência:
Nome representante Legal:

CNPJ:
CEP
E-mail
Conta Corrente:
RG:

Inscrição Estadual

CPF:

2.0 DADOS DA PROPOSTA DE PREÇOS:
Lote X
VALORES (R$)
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UN.

QTDE

UNITÁRIO

TOTAL

01

Discriminação do item 1 do Lote X

UN

[xx]

[x.xxx,xx]

[x.xxx,xx]

02

Discriminação do item 2 do Lote X

UN

[xx]

[x.xxx,xx]

[x.xxx,xx]

N

Discriminação do item N do Lote X

UN

[xx]

[x.xxx,xx]

[x.xxx,xx]

Validade da proposta: ______ dias;
Pagamento através do Banco:__________; Agência N.º: __________; C/C N.º: ____________;
Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do
objeto deste registro, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.
Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e ainda, que atende a todas as condições estabelecidas para o
presente Pregão.
3.0 DADOS DO CONVÊNIO ICMS 73/2004:
Caso o licitante se enquadrar nos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, preencher o que se segue:
VALOR TOTAL DO LOTE BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS)

R$

DESCONTO DO ICMS (SE HOUVER) * (valor com todos tributos – valor sem ICMS)

R$

VALOR TOTAL LÍQUÍDO (SEM O ICMS)*

R$

VALOR TOTAL BRUTO (com ICMS) POR EXTENSO ________________
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
1. O VALOR TOTAL BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) será utilizado para fins de Julgamento da Proposta de Preços.
2. O VALOR TOTAL LÍQUIDO (SEM O ICMS) será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal, se for o
caso.
3. Todos os licitantes deverão apresentar a declaração, no momento da Habilitação, conforme item 8.6.4.
4. Caso o Licitante não se enquadre nos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, não haverá necessidade do preenchimento dos campos do item
03. Dados do Convênio ICMS 73/2004 no modelo de proposta acima.
4.0 DADOS DO PREPOSTO (*)
NOME COMPLETO

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I
CEP: 78055-125 • Cuiabá • Mato Grosso
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Nº IDENTIDADE:
CPF:
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA:
FONE (s)
CELULAR:
EMAIL:

(para recebimento de comunicados da Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania e/ou órgãos adesos durante a vigência do contrato
(*) Responsável pelo relacionamento com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, devidamente capacitado e com
poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do contrato.
5.0 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (**)
NOME COMPLETO
Nº IDENTIDADE:
CPF:
FONE (s)
CELULAR:
EMAIL:
(para recebimento de comunicados do órgão adeso durante a vigência do contrato

(**) Responsável pela assinatura do contrato com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania.
Cidade:____________________ Data : _____, _______ DE 202*

___________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(MODELO DE DECLARAÇÃO – conforme item 8.6.1)
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa) ________________________________________________, CNPJ Nº _________________
sediada à Rua _______________________________________, nº ______, bairro, ________________, CEP
_________ no município de ________________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento
ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico nº 0**/201*/SETAS, sob as penas da lei DECLARA:

1 - Para todos os efeitos legais, que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/201*/SETAS, sob pena das sanções cabíveis;
2 – A inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência
contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93;
3 – Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não
empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93;
4 – Que não possui em seu quadro de pessoal servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao
órgão/entidade promotor da licitação, bem como, à empresa da qual o servidor seja gerente, administrador,
sócio, dirigente ou responsável técnico (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e art. 144, inciso X, da Lei
Complementar nº 04/90).

Local e data

(Assinatura e identificação do Representante legal)
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Modelo de Requerimento Conforme item 8.6.2.1.)

REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006)

Solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que na participação no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ***/202*/ SETASC, seja dado o tratamento diferenciado concedido nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
Declaramos que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006.
Como prova da referida condição, apresentamos o seguinte documento anexo (assinalar o documento que
apresentou junto com o requerimento)
( ) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br)
( ) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
Local e Data

(Identificação e assinatura do Representante Legal)

(Apresentar junto com esta declaração o COMPROVANTE de OPÇÃO pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br) ou CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL, na forma do art. 8º da Instrução
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC)
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO ICMS
(Modelo de declaração - conforme item 8.6.3. do Edital)
DECLARAÇÃO CONVÊNIO DO ICMS 73/2004.

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS nº 73/2004 e
que a Proposta de Preços apresentada para fins de participação do PREGÃO ELETRÔNICO nº ***/202*/ SETASC,
atenderá aos critérios estabelecidos no Convênio e legislação complementar, em especial quanto ao desconto
relativo ao ICMS.
No caso do licitante não se enquadrar aos termos do Convênio ICMS 73/04, deve, obrigatoriamente, assinalar a
ressalva abaixo:
( ) Declaramos que a empresa não se enquadra nas condições do parágrafo primeiro, não sendo obrigada a
conceder o desconto estabelecido no mencionado Convênio.

Local e data

___________________________
(Identificação e assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Conforme item 8.5.1)

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente)

A empresa _________________________________________________________________, detentora do CNPJ
de
nº______________________________________,
estabelecida
à
rua/av
___________________________________________ nº____________, telefone: ____________ na cidade
de____________________________ - _(UF)_, atesta para os devidos fins que a Empresa/Instituição
________________________________________________________________, com sede na cidade de
_______________________, prestou os serviços abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos
firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

(Informar os serviços prestados)

Local e Data

_____________________________________________________
(Nome do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura)

(Carimbo com o CNPJ)
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ***/2022
Compromisso celebrado entre O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SETASC – Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania, com sede na Rua Júlio Domingos de Campos, nº. 100, Centro Político Administrativo, CEP
78049-931, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, telefone (65) 3613-5700, inscrita no CNPJ sob o nº.
03.507.415/0009-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela secretária, Srª. Rosamaria
Ferreira de Carvalho, brasileira, casada, portadora do CPF nº. 452.096.426-15, residente e domiciliado nesta capital e, no
exercício de suas atribuições legais e regulamentares, e, de outro lado a empresa [nome da contratada], localizada à [inserir
nome completo], inscrita no CNPJ sob nº. [inserir número do CNPJ], neste ato representado por [inserir nome completo do
representante], residente à [inserir endereço completo], portador da carteira de identidade nº. [inserir número], expedida
pelo (a) [inserir nome do órgão expedidor/unidade da federação], inscrito no CPF sob o nº. [inserir número do CPF],
residente e domiciliado [inserir endereço completo], doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em
conformidade com o que consto do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO n° [inserir número do processo], NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO nº [inserir número do pregão], com fundamento nos Capítulos III ao V, da Lei Federal
n. 8.666/93, e demais legislações correlatas, celebram o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, fazendo parte deste
contrato independentemente de transcrição o Edital, as Especificações técnicas e a Proposta de Preços apresentados pela
CONTRATADA, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de prestador de serviço, especializado, para desenvolvimento de cursos na área da Assistência Social, na
modalidade de Educação a Distância (EAD) e telepresenciais, e a produção de vídeos (vídeoaulas, Scribble, Motion
Graphics), pelo período de 12 (doze) meses.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
2.1. O valor global do presente contrato é de R$ [VALOR (VALOR POR EXTENSO)], no qual estão incluídas todas as despesas
especificadas na proposta da CONTRATADA;
2.1.1. O preço unitário de cada item englobará todas as despesas relativas ao objeto compromisso, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos (ISS-PIS–COFINS), remunerações, despesas fiscais e
financeiras, B.D.I. Benefícios e despesas indiretas, certificados das licenças fornecidas, mídia, download para as suas
respectivas instalações, manuais, transporte, royalties, todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessárias ao
cumprimento do objeto deste Contrato.
2.2. Os serviços abrangem as seguintes especificações e quantidades:
LOTE X
ITEM
1

CÓDIGO
SIAG

DISCRIMINAÇÃO

Codg item 1 Descrição do item do lote X

UN

QTD

V. UNT. (R$)

V. TOTAL (R$)

UN

.....

.....

.....

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. LOTE 01:
3.1.1. Comprovar ser uma Instituição renomada a nível nacional, esta comprovação poderá ser realizada por meio de
materiais publicados na área socioassistencial e/ou experiência na execução de capacitação em outros Estados.
3.1.2. O Coordenador do Curso, indicado pela Contratada, atuará como preposto desta frente ao Contratante e responderá
administrativamente pela execução do Contrato;
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3.1.3. Para fins de comprovação da efetiva realização do curso, do atendimento aos critérios e padrões de execução
estabelecidos neste Termo de Referência, da qualidade e dos resultados da ação, a execução do curso será acompanhada,
monitorada e avaliada por equipe técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC, devendo a
Contratada:
3.1.3.1. Disponibilizar, sempre que solicitado pelo Contratante, às informações e os documentos relativos à gestão e à
execução do curso, tais como faturas, notas fiscais, comprovantes de pagamentos à equipe técnica, entre outros;
3.1.3.2. Aplicar instrumento de Avaliação de Reação dos Alunos, que deverá ser elaborado pela Contratada e aprovado
modelo pela Contratante;
3.1.3.3. Entregar os dados da avaliação de reação consolidados e com sua reflexão crítica a respeito destes.
3.1.3.4. Fornecer a Contratante – Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC material didático (Artigos
utilizados, apresentação em powerpoint, vídeos, casos, entre outros) utilizado nas aulas, para que este seja enviado aos
participantes em até 05 dias após a finalização de cada curso;
3.1.3.5. Contribuir para a efetiva participação dos trabalhadores nos cursos;
3.1.3.6. Executar o curso com base nos parâmetros, critérios, metodologias e perspectiva pedagógica que constam deste
Termo de Referência, do Edital de Licitação, e seus anexos;
3.1.3.7. Guardar sigilo sobre as informações disponibilizadas pelo Contratante, quando for o caso.
3.1.3.8. Apresentar, nos prazos previamente definidos, na forma impressa e em meio eletrônico, os produtos definidos
neste Termo de Referência e no Edital de Licitação;
3.1.3.9. Disponibilizar os recursos humanos e logísticos necessários à correta e completa execução do objeto contratado;
3.1.3.10. Apresentar à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC os produtos previstos (Dos Produtos
Exigidos), para aprovação dos mesmos e consequente encaminhamento de pagamento das parcelas correspondentes aos
serviços realizados;
3.1.3.11. Distribuir aos participantes, no início do curso, em cada Turma, o material didático a ser utilizado; organizado com
antecedência para garantir a eficiência e presteza no cumprimento dos horários. Esta distribuição do material didático aos
participantes deverá ser realizada pela Contratante, com a organização e montagem prévia pela Contratada, contendo os
conteúdos necessários aos cursistas, bem como a Contratada deverá organizar uma lista comprobatória da entrega dos
materiais disponibilizados de forma online e diagramado para impressão.
3.1.3.12. Colaborar para o desenvolvimento das ações de monitoramento e avaliação da execução do curso por parte do
contratante;
3.1.3.13. Entregar aos alunos que tiverem concluído a Capacitação com, no mínimo, 75% de presença e aproveitamento
satisfatório nas atividades, os certificados de conclusão a que têm direito.
3.1.3.14. Cabe à contratada a entrega dos certificados de conclusão do curso imediatamente ao término de cada curso aos
alunos que atenderem aos critérios expressos no subitem anterior.
3.1.3.15. Obtenção de presença mínima de 75% no curso ministrado, caso contrário, o aluno deverá realizar o curso
novamente (em outra turma), sem ônus adicional para a contratante, em data e horário a serem definidos por esta.
3.1.3.16. O modelo de certificado deverá ser encaminhado à Coordenação de Proteção Social Básica, ainda na fase
preparatória, para que o mesmo seja aprovado pelo Núcleo Estadual de Educação Permanente da SETASC-MT.
3.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos serviços;
3.1.5. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;
3.1.6. Assumir, com exclusividade, todos os custos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da
contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto
ao transporte da equipe técnica responsável pela capacitação até o local da realização, demais despesas com pessoal e
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado;
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3.1.7. Responder perante a SETASC e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua
omissão;
3.1.8. A falta de materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
na entrega do objeto e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;
3.1.9. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto
Estadual 840/2017 e suas alterações.
3.2. LOTE 02:
3.2.1. Comprovar ser uma Instituição renomada a nível nacional, esta comprovação poderá ser realizada por meio de
materiais publicados na área socioassistencial e/ou experiência na execução de capacitação em outros Estados.
3.2.2. O Coordenador do Curso, indicado pela Contratada, atuará como preposto desta frente ao Contratante e responderá
administrativamente pela execução do Contrato;
3.2.3. Para fins de comprovação da efetiva realização do curso, do atendimento aos critérios e padrões de execução
estabelecidos neste Termo de Referência, da qualidade e dos resultados da ação, a execução do curso será acompanhada,
monitorada e avaliada por equipe técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC, devendo a
Contratada:
3.2.4. Disponibilizar, sempre que solicitado pelo Contratante, às informações e os documentos relativos à gestão e à
execução do curso, tais como faturas, notas fiscais, comprovantes de pagamentos à equipe técnica, entre outros;
3.2.5. Aplicar instrumento de Avaliação de Reação dos Alunos, que deverá ser elaborado pela Contratada e aprovado
modelo pela Contratante;
3.2.4. Entregar os dados da avaliação de reação consolidados e com sua reflexão crítica a respeito destes.
3.2.5. Fornecer a Contratante – Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC material didático (Artigos
utilizados, apresentação em powerpoint, vídeos, casos, entre outros) utilizado nas aulas, para que este seja enviado aos
participantes em até 05 dias após a finalização de cada curso;
3.2.6. Contribuir para a efetiva participação dos trabalhadores nos cursos;
3.2.7. Executar o curso com base nos parâmetros, critérios, metodologias e perspectiva pedagógica que constam deste
Termo de Referência, do Edital de Licitação, e seus anexos;
3.2.8. Guardar sigilo sobre as informações disponibilizadas pelo Contratante, quando for o caso.
3.2.9. Apresentar, nos prazos previamente definidos, na forma impressa e em meio eletrônico, os produtos definidos neste
Termo de Referência e no Edital de Licitação;
3.2.10. Disponibilizar os recursos humanos e logísticos necessários à correta e completa execução do objeto contratado;
3.2.11. Apresentar à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC os produtos previstos (Dos Produtos
Exigidos), para aprovação dos mesmos e consequente encaminhamento de pagamento das parcelas correspondentes aos
serviços realizados;
3.2.12. Distribuir aos participantes, no início do curso, em cada Turma, o material didático a ser utilizado; organizado com
antecedência para garantir a eficiência e presteza no cumprimento dos horários. Esta distribuição do material didático aos
participantes deverá ser realizada pela Contratante, com a organização e montagem prévia pela Contratada, contendo os
conteúdos necessários aos cursistas, bem como a contratada deverá organizar uma lista comprobatória da entrega dos
materiais disponibilizados de forma online e diagramado para impressão.
3.2.13. Colaborar para o desenvolvimento das ações de monitoramento e avaliação da execução do curso por parte do
contratante;
3.2.14. Entregar aos alunos que tiverem concluído a Capacitação com, no mínimo, 75% de presença e aproveitamento
satisfatório nas atividades, os certificados de conclusão a que têm direito.
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3.2.15. Cabe à contratada a entrega dos certificados de conclusão do curso imediatamente ao término de cada curso aos
alunos que atenderem aos critérios expressos no subitem anterior.
3.2.16. Obtenção de presença mínima de 75% no curso ministrado, caso contrário, o aluno deverá realizar o curso
novamente (em outra turma), sem ônus adicional para a contratante, em data e horário a serem definidos por esta.
3.2.17. O modelo de certificado deverá ser encaminhado à Coordenação de Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
ainda na fase preparatória, para que o mesmo seja aprovado pelo Núcleo Estadual de Educação Permanente da SETASCMT.
3.2.18. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos serviços;
3.2.18. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;
3.2.19. Assumir, com exclusividade, todos os custos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da
contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto
ao transporte da equipe técnica responsável pela capacitação até o local da realização, demais despesas com pessoal e
apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado;
3.2.20. Responder perante a SETASC e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua
omissão;
3.2.21. A falta de materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
na entrega do objeto e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;
3.2.22. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto
Estadual 840/2017 e suas alterações.

3.3. LOTE 03:
3.3.1. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente.
3.A.3.2. Assinar o contrato no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de convocação, estando sujeita, no
caso do não cumprimento do prazo, ao decaimento do direito de fornecer o objeto adjudicado e a todas as penalidades
previstas no edital da licitação.
3.3.3 A Contratada deverá comprovar, junto à Contratante, a titulação acadêmica dos componentes da equipe técnica por
meio da cópia autenticada de diploma ou certificado proveniente de instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC) e as qualificações e experiências exigidas neste Termo de Referência para o exercício das funções.
3.3.4. Disponibilizar os recursos humanos e logísticos necessários à correta e completa execução do objeto contratado,
assim, a equipe técnica e professores deverão ser validados pela contratante.
3.3.5. A Contratada deverá apresentar o Plano de Trabalho contendo todos os itens da proposta do Curso Introdutório a
Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais e itens caracterizados como despesas ligadas à execução do objeto, conforme
informações a seguir:
● Apresentação
● Objetivos Geral e Específicos
● Metas
● Equipe Técnica
● Atividades Propostas
● Abrangência e Período de Execução
● Cronograma de Etapas / Atividades
● Cronograma de Execução Mensal por Meta
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● Monitoramento e Avaliação das Ações
● Orçamento
3.3.6. Garantir a participação da equipe técnica nas reuniões estratégica de alinhamento, acompanhamento e avaliação;
3.3.7. Executar o curso com base nos parâmetros, critérios, metodologias e perspectiva pedagógica que constam neste
Termo de Referência, do Edital de Licitação, e seus anexos.
3.3.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender
prontamente, bem como dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução do contrato.
3.3.9. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do serviço, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas no edital;
3.3.10 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do serviço, inclusive
considerando os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
3.3.11. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
3.3.12. Executar os serviços nos prazos estabelecidos e locais indicados pelo Contratante, após solicitação formal através de
Ordem de Serviço.
3.3.13. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do objeto contratado, devendo as supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.
3.3.14. Refazer os serviços fornecidos em desacordo com as especificações constantes no pedido, sem ônus para
Órgãos/Entidade solicitante de acordo com o especificado os prazos estabelecidos neste termo de referência.
3.3.15. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização
da Contratante.
3.3.16. Nomear preposto para representá-lo na execução do contrato.
3.3.17. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros
julgáveis necessários para recebimento de correspondência e pagamentos.
3.3.18. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão
de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a
terceiros;
3.3.19. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
3.3.20. A CONTRATADA deve respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes, bem como demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e
alterações, e Decreto Estadual 840/2017 e alterações.
3.3.21. Guardar sigilo sobre as informações disponibilizadas pelo Contratante, quando for o caso.
3.3.22. Apresentar à Contratada todos os produtos previstos no subitem Produtos, para aprovação dos mesmos e
consequente encaminhamento de pagamento das parcelas correspondentes aos serviços realizados.
3.3.23. A CONTRATADA deverá encaminhar a logotipo da empresa/instituição e a assinatura eletrônica do responsável para
a confecção dos certificados digitais conforme orientações estabelecidas pelo Núcleo Estadual de Educação Permanente do
SUAS - NEEP/SUAS/MT.
3.3.24. A CONTRATADA deverá criar uma identidade visual única do Curso Introdutório à gestão da rede de serviços
socioassistenciais para elaboração dos documentos contidos no item 3. F. a serem divulgados na plataforma virtual de
aprendizagem e nas mídias sociais da CONTRATANTE.
3.3.25. Todos os produtos resultantes dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser entregues à
CONTRATANTE, que terá direito de propriedade sobre os mesmos, inclusive documentação, componentes básicos, material
de apoio, entre outros, por tempo indeterminado.

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, nº 503, CPA I
CEP: 78055-125 • Cuiabá • Mato Grosso

[135]

W W W . SETASC . M T . G O V . B R

3.3.26. A CONTRATADA deverá garantir que, durante 30 dias após a entrega do primeiro produto, todas as correções
decorrentes de erros ou falhas cometidas na realização dos serviços e produtos contratados não terão ônus adicionais para
a CONTRATANTE.
3.3.27. A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais" quaisquer informações, dados,
processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos serviços ora contratados,
utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste ajuste, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a
terceiros.
3.3.28. A CONTRATADA compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis para que seus empregados cumpram
estritamente a obrigação por ela assumida. Salvo para fins de segurança e back-up, a CONTRATADA não extrairá cópias, não
permitindo que o façam, nem reproduz qualquer parte do Serviço Contratado, sob qualquer forma, sem o prévio
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. A CONTRATADA deverá dar início aos serviços dentro de um prazo máximo de 10 (dias), contados a partir do
recebimento da ordem de serviço;
4.2. O cronograma deverá seguir o disposto as tabelas constantes no item 9.3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, constante
no Termo de Referência 016/2022/SETASC, que deu origem a este termo de contrato;
4.2.1. Os prazos para início dos cursos, dispostos nas tabelas supra referidas se tratam somente de uma estimativa,
podendo ser alterados, desde que previamente acordado entre as partes;
4.2.1. Independente do prazo de início dos cursos o prazo de conclusão, informado nas tabelas do item 9.3. PRAZO DE
ENTREGA DO OBJETO, deverá ser respeitado;
4.3. A subcontratação será permitida, desde que não ultrapasse o percentual limite de 30% 9trinta por cento) dos serviços,
não podendo de forma alguma compreender o objeto principal;
4.3.1. Pra a subcontratação, deverá ser solicitada a autorização prévia da CONTRATANTE;
4.3.2. A responsabilidade pelos serviços executados pela subcontratada permanecem sendo da CONTRATADA;
4.3.3. Deverá ser dado preferência à contratação de micro empresas ou empresas de pequeno porte;
4.4. O recebimento dos serviços será realizado pelo fiscal do contrato, o qual efetuará as conferências necessárias, sendo o
atesto dos mesmos realizados somente após comprovada a regularidade aos termos contratuais;
4.5. Os serviços serão recebimentos de forma provisória, para depois, ao término de cada turma, para posteriormente
serem recebidos de forma definitiva;
4.5.1. O recebimento definitivo não poderá exceder o limite de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório;
4.5.2. Os critérios para recebimento e aceitação do serviço, encontram-se dispostos à cláusula 10. RECEBIMETNO E
ACEITAÇÃO DO OBJETO, constante no termo de referência 016/2022, Anexo I do Edital que deu origem a esta contratação;
5. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Para garantir o fiel cumprimento do CONTRATO a CONTRATANTE se compromete a:
5.1.1. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes;
5.1.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.
5.1.3. Realizar mobilização dos participantes para inscrição em cada etapa da capacitação por meio do Formulário Google
Drive encaminhado via e-mail para o público alvo do evento.
5.1.4. Manter a Contratada informada sobre eventual atualização dos conteúdos da capacitação;
5.1.5. Monitorar e avaliar a execução do curso contratado.
5.1.6. Efetuar o pagamento, após o atesto das notas fiscais pelo fiscal do contrato.
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5.1.7. Exercer a fiscalização da execução dos serviços deste contrato, através da unidade responsável.
5.1.8. Receber e fiscalizar a realização dos serviços, verificando sua correspondência com as especificações técnicas e
atestando a sua conformidade ou rejeitando, no todo ou em parte, aqueles em desacordo com as obrigações assumidas
pela CONTRATADA;
5.1.9. Emitir empenho no valor dos serviços prestados conforme legislação vigente;
5.1.10. Efetuar os pagamentos oriundos da fiel execução dos serviços, na forma e prazos, disponíveis no documento Termo
de Referência;
5.2. A CONTRATANTE comunicará por escrito e tempestivamente a CONTRATADA sobre qualquer alteração ou
irregularidade na execução do contrato, qualquer necessidade eventual ou necessária para o bom desempenho do objeto
licitado;
5.3. Cabe à CONTRATANTE a fornecer os certificados de conclusão, imediatamente ao término das atividades, aos cursistas
que realizarem pela plataforma virtual de aprendizagem, todos os exercícios de fixação, ter participado dos fóruns; ter
acertado 60% da avaliação final em uma das duas tentativas e ter contribuído para o nosso curso respondendo a Avaliação
do Curso.
5.4. Cabe à CONTRATANTE hospedar os conteúdos produzidos pela CONTRATADA na plataforma virtual de aprendizagem
da Escola do SUAS MT, como também fornecer o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades síncronas e
assíncronas previstas neste Termo;
6. CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL E DO OBJETO
6.1. DO OBJETO
6.1.1. Não necessária;
6.2. DO CONTRATO
6.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato (para
contrato de valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)), mediante a opção por umas das seguintes
modalidades:
6.2.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores
econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme orientação técnica nº. 040/2010/AGE;
6.2.1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuado o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadação). Para a emissão do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:
6.2.1.1.1.1. Acessar site da SEFAZ, no endereço http://www.sefaz.mt.gov.br;
6.2.1.1.1.2. Na aba Serviços, clicar em Documentos Arrecadação, clicar em DAR-1 - Órgãos;
6.2.1.1.1.3. Selecionar o Órgão/Entidade Contratante e escolher o tipo de pessoa (no caso, Jurídica);
6.2.1.1.1.4. Preencher o Formulário para emissão do DAR:
6.2.1.1.1.5. Preencher os dados necessários;
6.2.1.1.1.2). Após a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do
Brasil e, em seguida, encaminhar ao Contratante, ambos documentos: as cópias do DAR e do comprovante de pagamento;
6.2.1.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”,
representado por apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importância segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficiário o Órgão/Entidade Contratante;
6.2.1.1.3. No seguro-garantia ainda é vedado cláusula prevendo a obrigação de comunicar a mera expectativa de sinistro
por parte do Contratante, bem como cláusula que permita a execução do objeto do contrato por meio de terceiros;
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6.2.1.1.4. Fiança bancária, que deverá conter expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil
Brasileiro.
6.2.1.1.4.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento).
6.2.1.1.6. O atraso superior a 14 (quatorze) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à
Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia.
6.2.1.1.7. A retenção efetuada com base no item 13.2.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à
Contratada.
6.2.1.1.8. A contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 13.2.1 desta cláusula
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
6.2.1.1.9. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato e abranger um período de 90 dias
após o término da vigência contratual.
6.2.1.1.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
6.2.1.1.10.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;
6.2.1.1.2. prejuízos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
6.2.1.1.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e
6.2.1.1.10.4. obrigações trabalhistas, fiscais previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.
6.2.1.1.11. A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do contrato, ficando o Contratante autorizado a
executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.
6.2.1.1.12. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a Contratada providenciará,
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato.
6.2.1.1.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da data em que for
notificada.
6.2.1.1.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
6.2.1.1.15. Será considerada extinta a garantia:
6.2.1.1.15.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.
6.2.1.1.15.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a
ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
6.2.1.1.16. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o ﬁm do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018,
observada a legislação que rege a matéria.
6.2.1.1.17. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
6.2.1.1.18. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, o Contratante poderá utilizar o valor da
garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:
6.2.1.1.18.1. Do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou da realocação dos trabalhadores em outra atividade de
prestação de serviços
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.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
7.1. Pelos produtos, objeto deste instrumento, constantes do quadro demonstrativo da cláusula segunda, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor global de R$ [VALOR NUMÉRICO (VALOR POR EXTENSO)], na qual estão incluídas todas as
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA;
7.1.1. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários,
trabalhistas, previdenciários, comerciais, deslocamento, materiais, equipamentos, além de outras, quando houver, enfim
todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Contrato;
7.1.2. O pagamento será realizado somente após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.
7.2. Da forma de pagamento:
7.2.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, em moeda corrente nacional, mediante
ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente. A data será fixada de acordo com a
legislação para pagamento vigente no âmbito do Estado de Mato Grosso;
7.2.2. Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável;
7.2.3. A retenção dos tributos federais não será efetuada caso a CONTRATADA apresente, junto com sua Nota Fiscal, a
comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
7.3. Das condições de pagamento
7.3.1. O pagamento será efetuado mediante cobrança por meio de notas fiscais dos produtos emitidas pela CONTRATADA;
7.3.2. O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente à apresentação da nota fiscal ou
equivalente;
7.3.3. As notas fiscais deverão estar devidamente atestadas pelo Fiscal do Contrato;
7.3.4. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, que por ventura sejam originários de ações motivadas pela
CONTRATADA, não darão causa a direito de reajuste dos preços;
7.3.5. Ocorrendo atraso no pagamento, em decorrência de atos ocasionados pela CONTRATANTE, os valores devidos
poderão ser corrigidos, desde que ocorra a solicitação expressa por parte da CONTRATADA;
7.3.6. Para correção dos valores mencionados na cláusula anterior, deverão ser utilizados a variação do IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) coluna 2, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, que tenha ocorrido entre a
data final prevista para pagamento, até a data de sua efetiva realização;
7.3.7. Havendo, por parte da CONTRATADA, pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual, e não havendo garantia para cobri-la, ou sendo está insuficiente, será realizado o abatimento do
montante, do valor devido à CONTRATADA;
7.3.8. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular estiverem com a
validade expirada e/ou positivados, o mesmo não acarretará a retenção do pagamento devido, devendo a CONTRATADA
regularizar os mesmos no mês subsequente, sob pena de suspensão do contrato e sanções por inexecução parcial do
contrato;
7.3.9. Poderá a CONTRATANTE estender o prazo, disposto na cláusula anterior, para regularização dos documentos, devendo
registrar nos autos o motivo para tanto e qual o prazo informado pela CONTRATADA para a devida regularização, o qual, se
não cumprido, ensejará na rescisão do contrato e sanções por inexecução parcial do contrato;
7.3.10. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, Recibo ou Fatura, bem como, qualquer outra circunstância que
impeça o seu pagamento, o prazo fluirá a partir da respectiva regularização, sem multa, juros ou encargos;
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7.3.11. Caso o contratado não se enquadre aos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO
BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e
Documento Fiscal;
7.3.12. O pagamento somente será efetuado após emissão da Nota de Empenho;
7.3.13. A CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os
que forem negociados com terceiros por intermédio de operação de factoring;
7.3.14. O prazo para pagamento poderá ser estendido quando os atestos ocorrerem no período compreendido entre o final
e início de exercício financeiro do Estado de Mato Grosso;
7.3.15. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da
CONTRATADA;
7.3.16. O pagamento efetuado à CONTRATADA não isentará suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento do objeto
deste contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços prestados;
7.3.17. Na hipótese de falta de pagamento por parte da CONTRATANTE, durante ou após a execução do contrato
administrativo, a CONTRATADA somente poderá suspender o fornecimento do serviço se ultrapassado o prazo de 90
(noventa) dias, assegurado pelo processo administrativo e pela ampla defesa, nos termos do Art. 78, inciso XV, § único da
Lei n. 8666/93.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir:
Órgão/Entidade:
SETASC
Projeto/Atividade (Ação)
2537
Unid. Orçamentária:
Nat. da Despesa:

22607
3.3.90.39.051
3.3.90.39.006

Programa:
Fonte:

522
100/125/196/325

9. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
9.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, tendo início a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Estado, sendo sua eficácia considerado somente após a publicação do extrato deste termo no Diário Oficial do Estado,
podendo ser aditado somente se presente uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro e seus incisos, do artigo 57 da
Lei 8.666/93.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REEQUÍLIBRIO DOS PREÇOS
10.1. DA ALTERAÇÃO
10.1.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 65, da Lei Federal 8.666/93 e dos Arts. 100 a 106 do
Decreto Estadual 840/2017;
10.1.2. Ocorrendo alteração no contrato, a mesma poderá ser realizada via apostilamento ou aditamento, conforme o
caso requerer;
10.2. DO REEQUÍLIBRIO DOS PREÇOS
10.2.1. DO REAJUSTE DOS PREÇOS
10.2.1.1. Não se aplica;
10.2.2. DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.2.2.1. Os preços poderão ser revistos, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na
licitação, desde que devidamente comprovado os fatos que deram motivo ao pedido de revisão;
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12.3.2.2. Os pedidos de revisão passarão por análise contábil e jurídica da SETASC, podendo ser aceitos ou
não;
12.3.2.3. Sendo aceita a revisão, a mesma será registrada via aditamento ao contrato;
12.3.2.4. Os preços revistos não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, conforme pesquisa de
preços a ser realizada pela SETASC;
12.3.2.5. Deverá ser mantida, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante na proposta e o vigente no mercado à época da licitação;
12.3.2.6. Sob hipótese alguma, a revisão dos preços poderá ser utilizada para acréscimo da margem de lucro;
12.3.2.7. Sendo constatado pela SETASC que os preços contratados se encontram superiores à média dos
preços de mercado, deverá ser solicitado formalmente ao CONTRATADO a redução dos mesmos;
12.3.2.8. A revisão pode ocorrer a qualquer momento, caso seja comprovada alguma variação, podendo
inclusive, se for negativa, a administração solicitar redução nos valores.
12.3.2.9. Fracassada a negociação, a SETASC rescindirá o contrato.
10.2.3. DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
10.2.3.1. Não será possível repactuação em virtude da natureza do objeto.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, amigável, por acordo entre as
partes e judicial nos termos da legislação;
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente;
11.3. A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se a
empresa CONTRATADA não executar total ou parcialmente o que foi contratado, com o advento das consequências
contratuais e as previstas em lei;
11.4. Constituem motivos para a rescisão do Contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais e das especificações do objeto;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço,
nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado na entrega dos bens ou início dos serviços;
V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação da CONTRATANTE;
VI - o desatendimento das determinações regulares das pessoas designada para acompanhar e fiscalizar a execução,
assim como as de seus superiores;
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 8666/93;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da CONTRATANTE, a que está subordinado, exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
XII - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 8666/93;
XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
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contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes dos serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XV - a não liberação, por parte da CONTRATANTE, do objeto para execução do serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais;
XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
XVII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
XVIII - Quando a CONTRATADA não aceitar reduzir os preços, na hipótese de este se tornar superiores àqueles
praticados no mercado;
XIX - Quando a CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida para
celebração do Contrato;
XX - Quando a CONTRATADA sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93;
XXI - Quando a CONTRATADA comprovar fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
11.5. Todo ou qualquer motivo de rescisão, deverá ser formalizado e motivado através de processo administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, na tutela de interesses fundamentais;
11.6. Ocorrendo a rescisão contratual, a CONTRATADA receberá somente os pagamentos devidos, proporcionais à
execução do objeto, descontadas as multas eventualmente aplicadas;
11.7. Em qualquer das hipóteses suscitadas, a CONTRATANTE não reembolsará ou pagará à empresa CONTRATADA
qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
11.8. A solicitação da CONTRATADA para rescisão, desde que não motivada pelas hipóteses legalmente previstas poderá
não ser aceita pelo CONTRATANTE;
11.9. A Rescisão sem culpa da CONTRATADA, ocorrida com base nos incisos XII a XVII, dará o direito à devolução de
garantia e/ou pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
11.10. Na rescisão por inadimplência do CONTRATANTE, durante ou após a execução do contrato administrativo, a
CONTRATADA somente poderá suspender o fornecimento do serviço se ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias da
inadimplência, assegurado por processo administrativo, nos termos do Art. 78, inciso XV, § único da Lei n. 8666/93;
11.11. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pela CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o
direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial, em consonância com a Lei
8.666/93 e suas alterações;
11.12. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão com as consequências a seguir apresentadas, sem
prejuízo as sanções previstas na Lei e neste contrato:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do
CONTRATANTE, estando à seu critério a medida;
II - utilização dos serviços, objeto do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei
8666-93, a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta,
precedido de autorização expressa da autoridade competente;
III- A retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.DAS SANÇÕES
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12.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado de Mato
Grosso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que apresentar documentação falsa, fraudar a execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou fizer declaração falsa.
12.1.2. Para fins de comportamento inidôneo, serão considerados atos tais como os descritos nos artigos 337-E a 337-O, do
Código Civil (DECRETO-LEI No 2.848/1940), sendo feita pela Administração a devida representação junto ao Ministério
Público Estadual;
12.1.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, inexecução parcial ou de inexecução total do
objeto a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou concomitantemente com as multas definidas no item 12.2
abaixo, com as seguintes sanções:
12.1.3.1. Advertência;
12.1.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria de estado de
Assistência Social e Cidadania - SETASC, por prazo não superior a dois anos;
12.1.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
12.1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Mato Grosso e descredenciamento no Sistema de Aquisições
Governamentais - SIAG, a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
12.2. DAS MULTAS
12.2.1. Em caso de irregularidade, de serviço não regularizado ou mora no serviço, caso não sanada irregularidade e
ultrapassado o prazo de solução pela CONTRATADA, o setor fiscalizador do CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos
ocorridos e encaminhará notificação a CONTRATADA sobre a MORA da execução sem prejuízo de multa prevista em Lei,
assegurada a ampla defesa em processo administrativo;
12.2.1.2 A multa poderá ser aplicada pela CONTRATANTE à CONTRATADA, sob as seguintes formas:
12.2.1.2.1. MULTA DE MORA, PELO ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DO OBJETO:
12.2.1.2.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
12.2.2. PELA INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS:
12.2.2.1. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor mensal do contrato, conforme classificação da falta e ocorrência que ensejar sua aplicação:
12.2.2.1.1. LEVE [LV] = 2%; MODERADA [MO] =5%; GRAVE [GR] = 10%; GRAVÍSSIMA [GV] = rescisão contratual e aplicação
de multa por inexecução contratual e as devidas sanções;
12.2.2.1.2. OCORRÊNCIAS:

DESCRIÇÃO DA FALTA

CLASSIFICAÇÃO

Atraso superior a 7 dias para início da turma.

LV

Atraso superior a 15 dias para início da turma.

MO
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Atraso superior a 21 dias para início da turma.

GR

Atraso superior a 45 dias para início da turma.

GV

12.2.2.2. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 10% (dez por cento)
do valor do contrato;
12.2.3. Aplicada a multa, após regular processo administrativo, seu valor será descontado da garantia, se existente e houver
saldo ou, em caso negativo, dos pagamentos das faturas eventualmente devidas à CONTRATADA.
12.3.4. Se o valor a ser pago à CONTRATADA for insuficiente para cobrir o valor da multa, a diferença deverá ser depositada
em favor da CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias, contados da comunicação oficial;
12.2.5. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE-MT.
12.2.6. A aplicação de multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;
12.2.7. Atrasos na execução do objeto, superiores a 60 (sessenta) dias configurar-se-ão em flagrante inexecução do serviço;
12.2.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior
àquela que aplicou a sanção.
12.2.9. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela autoridade expressamente nomeada no contrato, de
ofício ou por provocação do CONTRATANTE;
12.2.10. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo.
12.2.11. Constatado que a CONTRATADA contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei n.º 8.666/93, responderá
criminalmente pelos atos praticados devendo a Administração fazer a devida Representação junto ao Ministério Público
Estadual. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
12.2.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso – CGF
– SEGES, e Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS/MT, AGE-MT, conforme Lei Estadual nº
9.312/2010, de 19 de janeiro de 2010, no caso de ficar impedida de licitar e contratar;
12.3. DA DISPENSA DAS SANÇÕES E DO RECURSO
12.3.1. Constituem motivos para dispensa das sanções contratuais, os seguintes casos:
12.3.2. Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução do objeto contratado;
12.3.3. Ocorrência de circunstância prevista em lei, de caso fortuito ou de força maior, nos termos da lei civil, impeditiva da
execução do Contrato em tempo hábil;
12.3.4. Entende-se por motivos de caso fortuito/força maior, para efeito de penalidades e sanções: ato de inimigo público,
guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis,
explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que
fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua
ocorrência;
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12.3.5. A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE a ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força
maior/caso fortuito, dentro de prazo de 03 (três) dias de sua verificação, e apresentar os respectivos documentos
comprovando o fato, em até 05 (cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem considerados os motivos alegados;
12.3.6. A CONTRATANTE no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento dos documentos visando
comprovar o motivo de força maior, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua
eventual aceitação ou recusa.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE PETIÇÃO
13.1. Quanto aos recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. A CONTRATANTE será responsável pelo acompanhamento da execução do objeto, por meio dos fiscais de contratos,
conforme a seguir:
LOTE 01

FISCAL:

NOME

CPF

MATRÍCULA

Ellen Mariane Alves Coleraus

926.556.101-72

235.010

940.044.981-04

241.109

NOME

CPF

MATRÍCULA

Fernanda Stella de Oliveira Brandão Borges

004.913.201-67

235.111

430.056.081-15

240.763

SUPLENTE: Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo

LOTE 02
FISCAL:

SUPLENTE: Sidnea Martins de Menezes

LOTE 03

FISCAL:

NOME

CPF

MATRÍCULA

Maria Aparecida Nunes Rodrigues

896.853.501-91

283.580

778.089.911-04

254.096

SUPLENTE: Waldete Eliane de Almeida Dragoni

14.1.1. Caberão aos fiscais designados, registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas;
14.2. Além das demais atribuições, deverão os Fiscais do Contrato:
14.2.1. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA, seja ela por inadimplemento de alguma cláusula
ou condição contratual, ou executada de forma inadequada, fora do prazo, ou mesmo não realizada;
14.2.2. Formalizar o devido dossiê das providências adotadas para materialização dos fatos que poderá resultar na
aplicação da sanção cabível. Este dossiê terá efeitos também para fins de expedição de atestado de capacidade técnica;
14.2.3. Recusar o fornecimento irregular, não aceitando serviços diversos daqueles que se encontram especificados no
presente Contrato;
14.2.4. Comunicar por escrito à área de administração de contratos ou ao titular da CONTRATANTE, o desatendimento por
parte da CONTRATADA, quanto às solicitações efetuadas pela fiscalização, desde que em conformidade com as condições
contratuais e com a devida prova materializada do fato, para que sejam adotadas as providências quanto à aplicação das
sanções correspondentes, na devida extensão da falta cometida.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da Administração;
15.2. Deverá ser contratada a empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto, que atenda todos os requisitos
documentais, forneça o produto/serviço conforme descrição e ofereça melhor preço (economia);
15.3. A falta dos materiais ou produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecução na entrega do objeto desta licitação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento
dos prazos e demais condições estabelecidas;
15.4. A CONTRATADA não poderá alegar a falta de mão de obra ou insumos como motivo de força maior para atraso, má
execução ou inexecução do objeto e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas;
15.5. A inobservância das regras previstas neste Termo de Referência, no contrato e edital acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisão por iniciativa da Administração Pública e aplicação das devidas
penalidades;
15.6. O recebimento definitivo não excluirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito
fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93;
15.7. O foro para dirimir questões relativas a presente aquisição será o de Cuiabá-MT, com exclusão de qualquer outro;
15.8. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da Administração;
15.9. Havendo a necessidade de subcontratação, a Contratada enviará os mesmos documentos exigidos para sua
contratação em nome da empresa a ser subcontratada ao Fiscal do Contrato para que este autorize a subcontratação;
15.10. A contratada deverá apresentar à contratante, no ato da assinatura do contrato, TERMO DE COMPROMISSO
estabelecendo que quando, e se, houver necessidade subcontratará apenas empresas que detenham de estrutura logística
e autorização legal, e que cumpram os mesmos requisitos exigidos da licitante vencedora;
15.11. A empresa poderá subcontratar serviço até o percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, sem
prejuízo a execução das suas atividades, conforme o Art.72 da Lei 8.666/1993, desde que devidamente autorizada pelo
Órgão/Entidade Contratante, sempre dando preferência às empresas de pequeno porte e microempresas, conforme inciso
II do Art. 48, da Lei Complementar 147/2014;
15.12. A empresa não poderá subcontratar o objeto principal da licitação;
15.13. A empresa deverá responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento e pela qualidade
da subcontratação;
15.14. A CONTRATANTE poderá negar a subcontratação, caso verifique que o subcontratado não atende todas as exigências
necessárias ao exercício da atividade;
15.15. Em ocorrendo subcontratação, deverão ser encaminhadas junto com a Nota Fiscal da empresa, cópia de todas as
notas fiscais relativas aos serviços subcontratados;
15.16. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e Decreto Estadual
840/2017.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá-MT, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes
da execução deste Contrato, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.
16.2. E, por se acharem justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas
abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.
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Cuiabá, MT, ***** de ******** de 2022.
Representantes legais das partes:
________________________________________
Rosamaria Ferreira de Carvalho
Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania

________________________________________
Nome do representante
Nome do fornecedor
CNPJ:

Testemunhas:
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