ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2017
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO –
SEPLAG
PROCESSO N° 022.201.04968/2017-4
SETOR
Superintendência Geral de Compras Centralizadas –
SGCC/SEPLAG
TIPO
MENOR PREÇO POR LOTE.
BASE LEGAL
Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão
e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei
Estadual nº 6.206, de 24/09/2007, as Leis Estaduais no. 5.280, de
29/01/2004; no. 5.848, de 13 de março de 2006 e no. 6.206, de 24
de setembro de 2007; bem como os Decretos Estaduais nº 26.531,
de 14 de outubro de 2009 e nº 26.533, de 15 de outubro de 2009.
OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
formação de profissionais para o Departamento Estadual de
Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE, no segmento Especialização
de Gestão em Segurança e Educação para o Trânsito, parte
integrante do “Projeto Capacita”.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA para Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte a que se refere à Lei Complementar 123/2006 e
Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2007.
DIA
HORÁRIO
ABERTURA DAS PROPOSTAS
06/11/2017
10:00 horas
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
06/11/2017
10:30 horas
PREÇOS
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Gerência de Atenção ao Fornecedor – GERAFOR - Fax: (0xx79)-3226-2246.
- DETRAN/SE – (0xx79) 3226-2000
- www.comprasnet.se.gov.br
- www.licitacoes-e.com.br
- maria.farias@seplag.se.gov.br
- Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE –
Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG.

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
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EDITAL
PROCESSO Nº 022.201.04968/2017-4
Pregão nº 376/2017
1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE, através da Secretaria de Estado da
Administração e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 4811 de 04 de outubro de 2017,
tornam público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE.
1.2 - O Pregão Eletrônico 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 por servidor da Secretaria de Estado da Administração, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.
2.0 - DO OBJETO:
2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de formação de profissionais para o Departamento Estadual de Trânsito de
Sergipe – DETRAN/SE, no segmento Especialização de Gestão em Segurança e Educação para o
Trânsito, parte integrante do “Projeto Capacita”, conforme especificações técnicas detalhadas
constantes deste edital e seus anexos.
3.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1 - Poderão participar do processo apenas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte a que
se refere a Lei Complementar 123/2006 e Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei
11.488/2007.
3.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo
licitatório os interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:
3.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;
3.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de
licitar e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe.
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3.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
3.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou
liquidação;
3.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto
básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsáveis técnicos ou subcontratados;
3.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação.
4.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrá por conta da dotação orçamentária
abaixo especificada:
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA

PROJETO
OU
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO

06.422.0010

2234

3.3.90.39

0270

22.201

5.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
5.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada
para recebimento das propostas.
6.0 – DA IMPUGNAÇÃO:
6.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão
Eletrônico, mediante petição a ser enviada para o endereço de e-mail do pregoeiro indicado na
primeira folha deste edital.
6.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento
das propostas.
7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
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7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de preços;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance
de menor preço;
7.1.7 - verificar a habilitação do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para
julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessão;
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação.
8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:
8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor
de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco
do Brasil S.A., sediadas no País. (art. 3º, do Decreto Estadual 26.533/09).
8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e
procedimentos do sistema eletrônico “licitacoes-e”, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
por ato devidamente justificado.
8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
“licitacoes-e”.
8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de
Estado da Administração ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal 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.
9.0 - PARTICIPAÇÃO:
9.1 – Poderão participar do certame apenas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de
que trata a Lei Complementar 123/2006 e as Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei
11.488/2007.
9.2 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do
sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando
data e horário limite estabelecidos.
9.2.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e
horário definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste
edital.
9.3 - Caberá ao fornecedor 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.
9.4 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.4.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes
na opção “consultar mensagens” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora
para a continuidade da sessão.
9.5 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o
pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
9.6 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal
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“www.licitacoes-e.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas
as exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a especificações do objeto. O
fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante
deverá preencher as informações do item 10.2 no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”
ou anexá-las no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil.
10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais
como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento
do objeto licitado.
11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico,
com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.6, passando
o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente
pelos licitantes serão consideradas lances.
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor
ofertado para o lote.
11.3 – O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública.
11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo pregoeiro.
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11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos.
11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante
imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim
decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas,
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do
valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.
12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei
10.520/2002. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para
habilitação contidas no item 13.0 deste Edital.
12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após o término da sessão de disputa de lances do último
lote do pregão, via e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a
proposta final de preços, os documentos de habilitação elencados no item 13.0 deste
Edital, bem como eventual documentação específica constante do Anexo I (Termo de
Referência).
12.3.2 - A proposta final (contendo a especificação completa do objeto, em
conformidade com as exigências do Anexo I deste edital), juntamente com os
documentos originais ou suas cópias autenticadas deverão ser protocolados, no prazo
de até 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do término da sessão de disputa,
no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015320 – Aracaju/SE – Superintendência Geral de Compras Centralizadas –
SGCC/SEPLAG, ou encaminhados no mesmo prazo através de serviço de postagem,
obrigatoriamente do tipo SEDEX ou outro método de entrega rápida equivalente.
12.3.2.1 – Os prazos indicados nos itens 12.3.1 e 12.3.2 iniciam-se
simultaneamente, devendo os licitantes cumprir ambos. Independente de
manifestação do pregoeiro sobre a documentação encaminhada por e-mail, o
envio (ou protocolo) dos documentos originais, ou suas cópias autenticadas, é sempre
obrigatório.
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12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante
convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos
nos itens 12.3.1 e 12.3.2, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de
mensagens.
12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 12.3.1 e 12.3.2, ou ainda o
envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade
com o disposto neste edital ensejará inabilitação do licitante e conseqüente
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às
exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis.
12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do
licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma
que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou
superfaturados.
12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
13.0 - DA HABILITAÇÃO:
13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação:
13.1.1 - Para Habilitação Jurídica:
13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais
(empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
13.1.1.3 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666/93.
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13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:
13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante.
13.1.3 - Para Regularidade Fiscal:
13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto deste edital;
13.1.3.3 - Certificado de regularidade perante o FGTS demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal
(abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e as
contribuições previdenciárias e de terceiros), Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal do domicílio/sede da licitante.
13.1.3.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal
da pessoa jurídica, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas um prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. O prazo
de 5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.
13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:
13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de
07 de julho de 2011.
13.1.5 - Para Qualificação Técnica:
13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove aptidão para o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da
licitação.
13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por
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meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de
Compras Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser
apresentadas perfeitamente legíveis.
13.2.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente.
13.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para
atendimento.
13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante,
sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a
habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.
14.0 - DOS RECURSOS:
14.1 – O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do
vencedor do lote (item 12.7).
14.1.1 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos
licitantes classificados e desclassificados.
14.1.2 – A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo
específico do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br).
14.1.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.
14.1.4 – O licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do encerramento do
prazo manifestação da intenção de recurso, para protocolar, no endereço constante no item 14.3,
a peça recursal original acompanhada do contrato social ou do instrumento de procuração que
conceda poderes de representação da empresa nesta licitação. Os demais licitantes ficarão, desde
logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
14.1.5 - Na hipótese de encaminhamento tempestivo da peça recursal ou das
contrarrazões de recurso através de serviço de postagem, obrigatoriamente do tipo SEDEX ou
outro método de entrega rápida equivalente, e, por qualquer motivo, os referidos documentos não
sejam protocolados nesta Secretaria no prazo estabelecido no item 14.1.4, o pregoeiro somente
conhecerá o recurso ou as contrarrazões de recurso se o licitante tiver encaminhado os referidos
documentos, acompanhados do contrato social ou do instrumento de procuração, no mesmo
prazo, para o endereço de e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital.
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14.1.5.1 - O conhecimento do recurso ou das contrarrazões de recurso na forma
descrita no item anterior está condicionada ao protocolo, ainda que posterior, dos documentos
originais, consoante disposto no item 14.1.4.
14.2 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
14.3 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao
Pregoeiro e protocolados junto à Superintendência Geral de Compras Centralizadas da Secretaria
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SGCC/SEPLAG, localizada na Rua Duque de
Caxias n° 346 – Bairro São José – CEP nº 49.015-320, nesta Capital, em dias úteis, o qual deverá
receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O
recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, número do
processo e do órgão solicitante da licitação.
14.4 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s)
lote(s) objeto da contestação.
14.5 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de
aproveitamento.
15.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
15.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando
não se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Superintendente Geral de
Compras Centralizadas a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.
15.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s)
vencedor(es).
15.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do
procedimento.
16.0 - DA CONTRATAÇÃO:
16.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua
assinatura.
16.1.1 - a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
16.1.2 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial
para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei 8.666/93, e não tendo
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a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará
sujeita às penalidades previstas no item 22.0 deste edital.
16.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura
do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos
requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do
Decreto Estadual nº 26.531/2009, com a convocação do licitante que tenha apresentado a
segunda melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste
edital.
16.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração
do Contrato com o Contratante, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os
compromissos assumidos no certame.
16.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado,
na forma do artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.
16.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por
escrito e também integrará o Contrato.
16.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arts. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
17.0 - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
17.1 - O preço será irreajustável.
18.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
18.1

- Compete à Contratante:
18.1.1 - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
irregularidades observadas;
18.1.2 - Proporcionar todas as facilidades possíveis visando à execução dos serviços
durante o período previsto no cronograma, obedecidas às normas de Segurança Corporativa;
18.1.3 - Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços (essa fiscalização não exclui
ou reduz a responsabilidade do contratado);
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18.1.4 - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratado;
18.1.5 - Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a
especificação apresentada e aceita, ou que apresente deficiência;
18.1.6 - Enviar para a participação do curso somente profissionais do quadro permanente
da Autarquia que atendam aos pré-requisitos de participação do curso (Ser possuidor de
título de nível superior);
18.1.7 - Fornecer o empenho e contrato a empresa vencedora para a prestação dos serviços;
18.1.8 - Efetuar o pagamento regularmente conforme previsto em contrato;
18.1.9 - Fiscalizar o andamento da execução do curso de especialização.
18.1.10 - Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência considerada irregular
relacionada com a entrega dos serviços.
19.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
19.1 - Compete à Contratada:
19.1.1 - Iniciar a entregar os serviços objeto da presente licitação, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato e suas entregas
intermediárias de acordo com o cronograma integrante da proposta vencedora;
19.1.2 - Todos os serviços deverão ser prestados por pessoal capacitado e de acordo com
a formação mínima definida neste documento para cada módulo do curso;
19.1.3 - Prestar o serviço na forma prevista nas disposições legais, nas cláusulas previstas no
Contrato;
19.1.4 - Apresentar a documentação sobre o reconhecimento concedido pelo MEC para o
curso ofertado;
19.1.5 - Manter durante todo período de execução do curso a disponibilidade do imóvel
no Município de Aracaju, indicando sua localização exata;
19.1.6 - Manter durante todo período de execução do curso a disponibilidade de
professores com a qualidade e formação necessária e indicada na proposta para a
contratação;
19.1.7 - Manter durante todo o período de execução do curso, a mesma estrutura e
condições de habilitação, inclusive no que diz respeito às obrigações relativas ao regular
recolhimento de contribuições ao INSS e FGTS;
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19.1.8 - Manter em dia o registro de classe com todas as ocorrências apontadas, desde o
conteúdo às anormalidades que por ventura venham a ocorrer;
19.1.9 - Suportar todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado, inclusive
o pagamento mensal dos valores devidos aos profissionais especializados para o
cumprimento da finalidade do contrato;
19.1.10 - Suportar as despesas com pessoal, encargos sociais, impostos, taxas, obrigações
trabalhistas e seguro de vida;
19.1.11 - Fornecer todos os equipamentos, materiais e serviços necessários à execução do
objeto deste contrato;
19.1.12 - Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
19.1.13 - Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos;
19.1.14 - Afastar do serviço qualquer empregado, cuja permanência seja julgada
inconveniente para fiscalização;
19.1.15 - Receber e solucionar, quando procedentes, as queixas e reclamações dos
profissionais inscritos;
19.1.16 - Sujeitar-se a inspeção expedida pelo Diretor-Presidente do DETRAN/SE, e pela
Escola Pública de Trânsito do DETRAN, esse último responsável pelo acompanhamento da
execução do curso, ou qualquer pessoa por uma dessas autoridades designada, a fim de
verificar o cumprimento dos dispositivos previstos para a realização do curso;
19.1.17 - Observar todas as normas de operacionalização dos serviços dispostos neste
Edital e seus anexos (I – Termo de Referência e II – Projeto Básico);
19.1.18 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse da DETRAN/SE, ou de terceiros, de que tomar
conhecimento em razão da execução do contrato, devendo orientar seus empregados neste
sentido;
19.1.19 - Comunicar ao RH ou EPTran os motivos que impossibilitaram o cumprimento
do prazo de entrega estipulado;
19.1.20 - Dar ciência ao RH ou EPTran, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade verificada na execução dos serviços;
19.1.21 - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Setor de ao RH ou EPTran no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação;
19.1.22 - Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização DETRAN/SE;
19.1.23 - Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao
patrimônio do Estado ou à integridade física ou patrimonial de terceiros, em decorrência
de ação ou omissão de seus empregados;
19.1.24 - Na hipótese de comprovação dos danos acima referidos, a licitante vencedora
ficará obrigada a promover o ressarcimento no prazo de 30 (trinta) dias;
19.1.25 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato;
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19.1.26 - Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos
administrativos do DETRAN/SE;
19.1.27 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de eventuais imprevistos
relacionados à execução do presente objeto, a não ser na hipótese de culpa da
DETRAN/SE.
20.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
20.1 - Os SERVIÇOS deverão serão prestados no estabelecimento comercial do contratado,
conforme projeto básico anexo a este edital.
20.2 – A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com artigo 73, inciso I,
alíneas “a” e “b” da Lei nº 8666/93.
20.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
21.0 - DO PAGAMENTO:
21.1 - 0 Pagamento será parcelado, em 14 parcelas, correspondente a cada módulo da estrutura
do curso;
21.2 - As 13 primeiras parcelas terão valor cada de 6% do valor total do contrato, perfazendo assim o
total de 78% do valor total, e a última terá valor correspondendo a 22% do valor total do contrato;
21.3 - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos previstos na
legislação do município competente para arrecadação do tributo;
21.4 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento
de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de Débitos junto
às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União,
e as contribuições previdenciárias e de terceiros), Estadual e Municipal do domicílio do
contratado;
21.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
21.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
21.7 - 0 pagamento será realizado em moeda corrente, após emissão de nota de empenho e
recebimento da parcela dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto e atesto da Nota
Fiscal;
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21.8 - 0 licitante vencedor poderá apresentar mais de uma parcela ao mesmo tempo, desde que os
serviços já tenham sido prestados, ou seja, desde que mais de um módulo tenha sido constituído;
21.9 - As faturas não apresentadas no prazo estarão sujeitas a um retardamento de pagamento,
sem direito a qualquer atualização de valores à proponente.
21.10 – Exigência quanto à regularidade trabalhista do contratado, nos termos do inciso IV do
artigo 27 da Lei Federal n. 8666/93.
22.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
22.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não
mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser
aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as
disposições do Decreto Estadual nº 24.912/07:
22.1.1 – Advertência.
22.1.2 – Multa, observados os seguintes limites máximos:
a) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente;
22.1.3 - Impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até
05 (cinco) anos.
22.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
22.2 - No caso de atraso na instalação dos bens será aplicado multa de mora nos percentuais
previsto no item anterior, sendo calculado sobre o valor do contrato, competindo sua aplicação
ao titular do órgão contratante.
22.3 - Será aplicada multa de 1,5 % (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando
a CONTRATADA:
a)Prestar informações inexatas ou dificultar o acesso à fiscalização da CONTRANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRANTE;
c) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo,
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ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
22.4. Será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) Executar os serviços em desacordo com o termo de referência, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da
obrigação da COTRATADA em reparar os danos causados.
22.5 - A aplicação da penalidade de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
a)Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que acarrete pequeno
prejuízo ao Estado de Sergipe, independentemente da aplicação de multa moratória ou de
inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
b)Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.
22.6 - A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado Sergipe pode ser aplicada em
caso de inadimplemento culposo grave que prejudicar a execução do contrato, cabendo defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação.
I - A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Estado de
Sergipe será aplicada pelos seguintes prazos e nas seguintes situações:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado
prejuízos significativos para o Estado de Sergipe;
a.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência.
b) Por

01 (um) ano:

b.1)Quando o licitante se recusar injustificadamente a assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE.
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

c.1) Não concluir os serviços contratados;
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c.2) Prestar o serviço em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade,
contrariando o disposto no contrato, não efetuando a correção ou adequação no prazo
determinado pela CONTRATANTE;
c.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao Estado, ensejando a
rescisão do contrato;
c.4) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste
contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE.
22.7 - A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo
acompanhamento da execução contratual ao Secretário de Estado se constatada má-fé, ação
maliciosa e premeditada em prejuízo do Estado de Sergipe, evidência de atuação com interesses
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Estado de Sergipe ou aplicações
sucessivas de outras sanções administrativas.
I - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante o Secretário de Estado, depois de ressarcidos os prejuízos e decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.
II - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
aplicada ao contratado ou licitante nos casos em que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado de Sergipe, em
virtude de atos ilícitos praticados;
d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATADA, em caso de reincidência;
e) Apresentar à ADMINISTRAÇÃO qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar do processo de contratação, ou no curso da relação
contratual;
f) Praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

22.8 - Independentemente das sanções a que se referem os itens 22.2 a 22.4, o licitante ou contratado
está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a CONTRANTE propor
que seja responsabilizado:
Civilmente, nos termos do Código Civil;
Perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional, a eles pertinentes;
c) Criminalmente, na forma da legislação pertinente.
a)
b)
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22.9 - Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que
tal penalidade seja descontada de seus haveres.
22.10 - As Sanções serão aplicadas pelo titular da CONTRANTE, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias, com exceção da declaração de
inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 32 do art.
87 da Lei n2 8.666/93.
22.11 - As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e
assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
22.12 - 0 valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pela contratante, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data
do efetivo recolhimento.
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro
dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
23.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
23.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
DETRAN/SE revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitação.
23.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
o Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
23.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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23.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes
na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com exceção ao tópico 14.1 deste
Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou
feriado, ainda assim, contará para os fins legais.
23.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
23.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
23.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação
no Diário Oficial do Estado.
23.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste
edital.
23.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando
devidamente aos licitantes do pregão eletrônico.
23.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições
constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.
23.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital
será o da Comarca de Aracaju/SE.
23.14 - Constitui parte integrante deste edital:
23.14.1 - Anexo I - Termo de Referência;
23.14.2 – Anexo II – Projeto Básico;
23.14.3 – Anexo III – Minuta do Contrato;
24.14.4 – Anexo IV – Declaração sobre empregados menores.
Aracaju/SE, 23 de outubro de 2017
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ANEXO I - (TERMO DE REFERÊNCIA)
1.0 - DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
formação de profissionais para o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE,
no segmento Especialização de Gestão em Segurança e Educação para o Trânsito, parte
integrante do “Projeto Capacita”.
1.1 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL dos serviços.
1.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer
natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e
previdenciários.

LOTE 01
Quantidade
Item

01

Especificação do
Serviço
SERVICO
DE
CAPACITACAO
DE
PESSOAL
PÓSGRADUAÇÃO
LATO
SENSU
"ESPECIALIZAÇÃO
GESTÃO EM SEGURANÇA
E
EDUCAÇÃO
NO
TRÂNSITO
PARA
25
PESSOAS
CONFORME
PROJETO BÁSICO EM
ANEXO

Mód.

Hr.

14

500

Valor em R$
Part.

Unitário

TOTAL

25
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO
I - TÍTULO:
PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
GESTÃO EM SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
II - OBJETIVOS
2.1. Geral
O presente Projeto Básico tem como objetivo estabelecer requisitos para aquisição por
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de formação de profissionais
para o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, no segmento Especialização de Gestão
em Segurança e Educação para o Trânsito, parte integrante do “Projeto Capacita”, que tem
como finalidade a busca da melhoria contínua, competência suficiente para realização das
atividades com alto grau de desempenho e profissionalismo.

2.2. Específicos
 Criar força de trabalho com especialização nas atividades finalísticas do DETRAN/SE;
 Especializar profissional, com modernas metodologias de Gestão a ser aplicado em segurança
e educação para o trânsito;
 Construir coletivamente conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento de valores,
competências, habilidades e capacidades que promovam um exercício profissional crítico
reflexivo;
 Proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos relativos a instrumentos teóricometodológicos para o exercício de atividades organizacionais e gerenciais dos processos
inerentes ao trânsito;
 Promover nivelamento de conhecimento e integração dos profissionais que atuam no
DETRAN/SE;
 Estimular a iniciativa individual de cada profissional para a criação de projetos que venham
somar soluções inovadoras para o DETRAN/SE de responsabilidade social;
 Oferecer alternativas viáveis para uma melhor formação profissional de nossos servidores que
no futuro conduzirão o DETRAN/SE.
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III – JUSTIFICATIVA
O desenvolvimento de novos paradigmas no mundo globalizado, em conjunto com o momento
crítico que vem passando a economia brasileira, vem pressionando o setor público a promover a
qualificação e requalificação da sua força de trabalho, com o objetivo de formar profissionais para
servir aos diversos setores da sociedade, com menor custo e maior produtividade.
Nesse contexto, os programas de capacitação técnico-administrativa dos servidores se constituem
num dos principais instrumentos de desenvolvimento de recursos humanos, em especial no
Departamento Estadual de Trânsito que, além do trato com a coisa pública, se vê enredado em
relacionamento direto com o cidadão, bem como com uma rede de parceiros credenciados, com seus
direitos e deveres assegurados.
O Trânsito que envolve diversos atores móveis (pessoas, animais e veículos, etc) e imóveis (vias
públicas, caçadas, Postes e monumentos, etc.) tem relacionamento direto com causas e
consequências na área da Saúde, da Educação, da Gestão, da Tecnologia, da Engenharia e do Direito,
em uma rede de informação teórica e pratica dinâmica que necessariamente passa pela necessidade
de atualização.
Assim, a Diretoria-Executiva autorizou a esta Assessoria elaborar o Plano Anual de Treinamento e
Capacitação - CAPACITA, incentivando os servidores à participação em eventos, otimizando os
recursos destinados à capacitação, surgindo assim o Plano Anual de Treinamento e Capacitação dos
Servidores no âmbito desta Autarquia, com objetivo de criar competências através do fornecimento
de conhecimento, habilidades e de mecanismo da tomada de atitudes.
Nesse Toar e orientado pelo CAPACITA é que foi delineado o curso voltado especialização em
Gestão em Segurança e Educação para o Trânsito, à nível de Pós Graduação Lato Sensu, conforme
especificação nos tópicos a seguir, objetivando criar competências necessárias e suficientes para o
melhoramento da qualidade da Gestão da Autarquia.
IV. NATUREZA JURÍDICA DO OBJETO A SER ADQUIRIDO
4.1. O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, haja vista que são
produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, por serem
comparáveis entre fornecedores.
Sua classificação orçamentária deve ser baseada na Lei Federal nº 4.320/64, que define serviços,
podendo ser desprezado outros dispositivos complementares e assim sugerimos seu enquadramento
nesse sentido, pois o produto com esse termo adquirido tem durabilidade além do previsto na referida
Lei.
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V. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
5.1. Nas licitações que tenham por objeto aquisições de bens ou serviços comuns, para garantia de
uma contratação mais econômica, ágil, segura, eficiente e vantajosa para o setor público, sugere-se a
utilização da modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do Decreto Estadual nº 26.533/2009 e da Lei
Federal nº. 10.520/2002.
VI. QUANTITAVO, LOCAL E HORA DO FORNECIMENTO
6.1. O curso deverá ser ofertado para até 3 (três) turmas, cada uma com o máximo de 25
participantes, perfazendo ao final o total de 75 participantes, servidores do quadro permanente
da Autarquia;
6.2. O curso deverá ser ministrado inicialmente para uma primeira turma de 25 alunos, podendo
o DETRAN/SE encerrar ou continuar a execução do contrato até a terceira turma, dentro de um
ano de contrato e a depender da disponibilidade financeira da Autarquia;
6.3. O Curso deverá ser ofertado nas dependências do fornecedor, em Aracaju/se, em ambiente
adequado e de fácil acesso;
6.4. É considerada de fácil acesso, toda e qualquer localidade que tenha acesso tanto para
pedestre, como para ciclista como para veículo, observando a existência de passagem de
transporte coletivo de passageiros em distância não superior a 100m do ponto do local onde
serão ministradas as aulas;
6.5. Ambiente adequado é aquele em que o fornecedor coloque a disposição dos participantes, com
iluminação de pelo menos 200 lux, no máximo de 500 lux ou um valor intermediário de 300 lux (14º
Congresso Nacional de Iniciação Científica), ambiente climatizado controlável para uma
temperatura mínima de 18 graus e máxima de 35, carteiras reservadas em um espaço individual de
1,20m x 1,20m, por aluno participante do curso, observando as normas técnicas regulamentadas para
o tema;
6.6. O fornecimento dos serviços, somente poderá ser ofertado, em período noturno para os dias
úteis, ou em qualquer horário para os finais de semana e feriados.

VII . DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E
CUSTO ESTIMADO
Constitui objeto deste Projeto Básico à aquisição do serviço de formação profissional através de
curso de pós-graduação latu sensu reconhecido pelo MEC.
7.1. Características Gerais, por turma.
 Para 25 participantes;
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 Carga horária prevista para a capacitação ofertada deverá ser no mínimo de 500 horas/aulas;
 Duração prevista para a capacitação mínima de 8 (oito) meses e máxima de 12 (doze) meses,
incluindo o período para o Trabalho de Conclusão do Curso - TCC;
 Modularizados de acordo com o conteúdo programático;
 Corpo docente com especialização na área de atuação e ainda composto por no mínimo 50%
de Mestres ou formação superior (na área de atuação da formação);
 Fornecimento de Certificação ao final do curso para os aprovados de acordo com as regras da
Faculdade Contratada;
 Curso deve ser reconhecido pelo MEC como “Latu Sensu”;
 Fornecimento de material para todos os participantes pela empresa contratada.
7.2. Especificações do Conteúdo Programático
RELAÇÃO DAS DISCIPINAS COMPONENTES DO CURSO
Item Nome da disciplina
CH do
Qualificação ***
módulo
01 Teorias e modelos da Administração p/ trânsito e
30
Prof. Mestre
transporte
02 Logística em trânsito
30
Prof. Especialista
03 Psicologia aplicada no trânsito
30
Prof. Mestre
04 Estudo da Saúde relacionado ao trânsito
20
Prof. Mestre
05 Noções de engenharia de tráfego
30
Prof. Especialista
06 Segurança aplicada ao trânsito
30
Prof. Especialista
07 Legislação de trânsito
30
Prof. Especialista
08 Estatística aplicada ao trânsito
30
Prof. Mestre
09 Sistemas aplicados no trânsito e Transporte
30
Prof. Mestre
10 Educação e humanização do trânsito
30
Prof. Mestre
11 Gestão da mobilidade urbana, ações e políticas
30
Prof. Especialista
12 Metodologia da Pesquisa Científica
10
Prof. Mestre
13 Orientação do Trabalho de conclusão de curso*
30
Prof. Mestre
14 Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso**
140
Carga Horária Total
500
*Carga Horária dessa disciplina (30 h) será dividida pelos professores orientadores indicados pela contratada, com formação mínima
de Mestre; ** Tempo destinado a elaboração do TCC pelo aluno sem a participação direta do docente. *** Qualificação mínima do
docente.

7.3. Forma de apresentação da proposta
Item Especificação do serviço

Quantidade
Nº
CH
Turma
Turma

Pa
rt

Valor em R$
Por
Total p/3
Turma
turmas
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Fornecimento dos serviços de
3
500
formação de pessoal através do
Curso de Especialização em Gestão
em Segurança e Educação no
Trânsito.
(Valor total por extenso)
C.H. – Carga Horária, Part. – Participantes total para as três turmas.

75

VIII. PRAZO DE ENTREGA
8.1. A empresa vencedora deverá iniciar a entrega dos serviços objeto desta licitação, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato, encerrando de acordo
com cronograma previsto em clausula contratual.
IX. METODOLOGIA PARA ENTREGA
9.1. O fornecedor deverá apresentar o plano do curso de forma preliminar no ato da assinatura do
contrato, constando entre outros: Apresentação, Corpo Diretivo, Especificação da Metodologia,
Estrutura do Curso, Corpo Docente e Cronograma Planejado;
9.2. O Curso será ministrado em módulos, conforme estrutura apresentada no tópico 7.2., e a cada
encerramento deverá ser expedido um relatório da conclusão do módulo juntamente com a fatura
referente ao mesmo;
9.3. O relatório deverá ser acompanhado da folha de presença assinada pelos alunos participantes;
9.4. Dentro do período de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do relatório, após a verificação
da qualidade dos serviços, será dado o aceite definitivo do módulo pelo Gerente dos Recursos (RH)
Humanos ou Coordenador da Escola Pública de Trânsito (EPTran), na forma do disposto no artigo
73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93;
9.5. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam o recebimento do serviço, o objeto
será rejeitado, no todo ou em parte, conforme dispõe o artigo 76 da Lei nº 8.666/93;
9.6. Ocorrendo rejeição, o RH ou EPTran notificará a licitante vencedora, interrompendo-se os
prazos de recebimento e consequentemente o prazo de pagamento;
9.7. Ocorrendo a rejeição, a licitante vencedora deverá corrigir o problema identificado no prazo
máximo de 10 (dez) dias contados da comunicação;
9.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado.
X. FISCALIZAÇÃO
10.1. O objeto dessa licitação, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei nº 8.666/93, será
entregue sob acompanhamento e fiscalização de servidor designado para atuar como fiscal do
contrato, que, entre outras atividades, se incumbirá de receber e atestar a fatura, observar o seu fiel
cumprimento, bem como anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega,
determinando o que for necessário à regularização de falta ou defeito observado.
XI. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
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11.1. Iniciar a entregar os serviços objeto da presente licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contado a partir da assinatura do contrato e suas entregas intermediárias de acordo com o
cronograma integrante da proposta vencedora;
11.2. Todos os serviços deverão ser prestados por pessoal capacitado e de acordo com a formação
mínima definida neste documento para cada módulo do curso;
11.3. Prestar o serviço na forma prevista nas disposições legais, nas cláusulas previstas no
Contrato;
11.4. Apresentar a documentação sobre o reconhecimento concedido pelo MEC para o curso
ofertado;
11.5. Manter durante todo período de execução do curso a disponibilidade do imóvel no Município
de Aracaju, indicando sua localização exata;
11.6. Manter durante todo período de execução do curso a disponibilidade de professores com a
qualidade e formação necessária e indicada na proposta para a contratação;
11.7. Manter durante todo o período de execução do curso, a mesma estrutura e condições de
habilitação, inclusive no que diz respeito às obrigações relativas ao regular recolhimento de
contribuições ao INSS e FGTS;
11.8. Manter em dia o registro de classe com todas as ocorrências apontadas, desde o conteúdo às
anormalidades que por ventura venham a ocorrer;
11.9. Suportar todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado, inclusive o
pagamento mensal dos valores devidos aos profissionais especializados para o cumprimento da
finalidade do contrato;
11.10. Suportar as despesas com pessoal, encargos sociais, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e
seguro de vida;
11.11. Fornecer todos os equipamentos, materiais e serviços necessários à execução do objeto deste
contrato;
11.12. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
11.13. Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos;
11.14. Afastar do serviço qualquer empregado, cuja permanência seja julgada inconveniente para
fiscalização;
11.15. Receber e solucionar, quando procedentes, as queixas e reclamações dos profissionais
inscritos;
11.16. Sujeitar-se a inspeção expedida pelo Diretor-Presidente do DETRAN/SE, e pela Escola
Pública de Trânsito do DETRAN, esse último responsável pelo acompanhamento da execução do
curso, ou qualquer pessoa por uma dessas autoridades designada, a fim de verificar o cumprimento
dos dispositivos previstos para a realização do curso;
11.17. Observar todas as normas de operacionalização dos serviços dispostos neste Projeto Básico;
11.18. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da DETRAN/SE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão
da execução do contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido;
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11.19. Comunicar ao RH ou EPTran os motivos que impossibilitaram o cumprimento do prazo de
entrega estipulado;
11.20. Dar ciência ao RH ou EPTran, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
verificada na execução dos serviços;
11.21. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Setor de ao RH ou EPTran no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação;
11.22. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
desta licitação, sem prévia autorização DETRAN/SE;
11.23. Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do
Estado ou à integridade física ou patrimonial de terceiros, em decorrência de ação ou omissão de
seus empregados;
11.24. Na hipótese de comprovação dos danos acima referidos, a licitante vencedora ficará obrigada
a promover o ressarcimento no prazo de 30 (trinta) dias;
11.25. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato;
11.26. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos administrativos do
DETRAN/SE;
11.27. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de eventuais imprevistos relacionados à
execução do presente objeto, a não ser na hipótese de culpa da DETRAN/SE.
XII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12.1. Proporcionar todas as facilidades possíveis visando à execução dos serviços durante o período
previsto no cronograma, obedecidas às normas de Segurança Corporativa;
12.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços (essa fiscalização não exclui ou reduz a
responsabilidade do contratado);
12.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
12.4. Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer ocorrência considerada irregular relacionada
com a entrega dos serviços;
12.5. Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação
apresentada e aceita, ou que apresente deficiência;
12.6. Enviar para a participação do curso somente profissionais do quadro permanente da Autarquia
que atendam aos pré-requisitos de participação do curso (Ser possuidor de título de nível superior);
12.7. Fornecer o empenho e contrato a empresa vencedora para a prestação dos serviços;
12.8. Efetuar o pagamento regularmente conforme previsto em contrato;
12.9. Fiscalizar o andamento da execução do curso de especialização.
XIII. PAGAMENTO
13.1. O Pagamento será parcelado, em 14 parcelas, correspondente a cada módulo da estrutura do
curso;
13.2. As 13 primeiras parcelas terão valor cada de 6% do valor total do contrato, perfazendo assim o
total de 78% do valor total, e a última terá valor correspondendo a 22% do valor total do contrato.
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13.3. O pagamento será realizado em moeda corrente, após emissão de nota de empenho e
recebimento da parcela dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto e atesto da Nota Fiscal;
13.4. O licitante vencedor poderá apresentar mais de uma parcela ao mesmo tempo, desde que os
serviços já tenham sido prestados, ou seja, desde que mais de um módulo tenha sido constituído;
13.5. As faturas não apresentadas no prazo estarão sujeitas a um retardamento de pagamento, sem
direito a qualquer atualização de valores à proponente.
XIV. GARANTIA
14.1. O fornecedor deverá apresentar declaração garantindo que já ministrou o curso para outras
entidades, quer seja privada ou do setor público;
14.2. O fornecedor fornecera declaração de que pelo menos 50% dos profissionais utilizados no
corpo docente terão formação de mestre na área de atuação;
14.3. O fornecedor fornecerá declaração de que tem conhecimento das regras contidas neste Projeto
Básico e a elas se submete.
XV. PENALIDADES
15.1. As penalidades administrativas aplicáveis à contratada, por inadimplência, estão previstas nos
artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da lei nº 8666/93, quais sejam:
a) Multa;
b) Advertência;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública;
d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração;
15.1.1. A Empresa vencedora, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores e sistemas semelhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada
sobre o valor do bem não entregue, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante,
observando os seguintes percentuais:
a) de 1% (um por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
b) de 2% (dois por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto), até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de 3% (três por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 40 (quarenta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindirão contrato
correspondente, aplicando-se à CONTRATADA as demais sanções previstas na Lei 8666/93.
15.2.1. No caso de atraso na instalação dos bens será aplicado multa de mora nos percentuais
previsto no item anterior, sendo calculado sobre o valor do contrato, competindo sua aplicação ao
titular do órgão contratante;
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15.3. Será aplicada multa de 1,5 % (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou dificultar o acesso à fiscalização da CONTRANTE, no
cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRANTE;
c) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo, ainda,
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.
15.4. Será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
CONTRATADA:
a) Executar os serviços em desacordo com o Projeto Básico, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas expensas;
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;
c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da
COTRATADA em reparar os danos causados.
15.5. A aplicação da penalidade de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que acarrete pequeno prejuízo
ao Estado de Sergipe, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução
contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.
15.6. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado Sergipe pode ser aplicada em caso de
inadimplemento culposo grave que prejudicar a execução do contrato, cabendo defesa prévia, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;
I - A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Estado de Sergipe
será aplicada pelos seguintes prazos e nas seguintes situações:
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a1 – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado
prejuízos significativos para o Estado de Sergipe;
a2 – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência.
b) Por 01 (um) ano:
b1 – Quando o licitante se recusar injustificadamente a assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE.
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:
c1 – Não concluir os serviços contratados;
c2 – Prestar o serviço em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade,
contrariando o disposto no contrato, não efetuando a correção ou adequação no prazo determinado
pela CONTRATANTE;
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c3 – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao Estado, ensejando a
rescisão do contrato;
c4 – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE.
15.7. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da
execução contratual ao Secretário de Estado se constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em
prejuízo do Estado de Sergipe, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas
que acarretem prejuízos ao Estado de Sergipe ou aplicações sucessivas de outras sanções
administrativas.
I - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante o Secretário de Estado, depois de ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de
02 (dois) anos.
II - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será aplicada
ao contratado ou licitante nos casos em que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado de Sergipe, em virtude de
atos ilícitos praticados;
d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATADA, em caso de reincidência;
e) Apresentar à ADMINISTRAÇÃO qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte,
com o objetivo de participar do processo de contratação, ou no curso da relação contratual;
f) Praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
15.8. Independentemente das sanções a que se referem os itens 15.2 a 15.4, o licitante ou contratado
está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a CONTRANTE propor
que seja responsabilizado:
a) Civilmente, nos termos do Código Civil;
b) Perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional, a eles pertinentes;
c) Criminalmente, na forma da legislação pertinente.
15.9. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres;
15.10. As sanções serão aplicadas pelo titular da CONTRANTE, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias, com exceção da declaração de
inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da
Lei nº 8.666/93;
15.11. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim,
o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas;
15.12. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
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XVI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data
de sua assinatura.
XVII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
17.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço total, em
relação ao preço de referência, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.
XVIII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. Após consulta a AGEPLANDI, foi deliberado que as despesas decorrentes da contratação do
objeto desta Licitação deverão correr à conta dos Recursos previstos no Orçamento do Departamento
Estadual de Trânsito de Sergipe para o exercício de 2017, conforme a seguinte Dotação
Orçamentaria:
Segmento Educação para o Trânsito:
Classificação: 06.422.0010
Fonte: 0270
Elemento de Despesa: 2234

Aracaju, 12 de junho de 2017.

32
Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE
 Fax: (0xx79)-3226-2246.

3
2

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2017
QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE
ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DO DETRAN/SE, ÓRGÃO
INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SERGIPE.
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXX
CIDADE: ARACAJU
UF.:
SERGIPE
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE
LEGAL:
NOME: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
ESTADO CIVIL: XXXXXX
PROFISSÃO: XXXXXXX
CPF/MF N.º XXXXXXX
RG N.º XXXXXXX
QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
Nº DO CNPJ:
Nº DA INS.
ESTADUAL:
REPRESENTANTE
LEGAL:
Nº DO CPF:
Nº DA CART.
IDENTIDADE:
O presente contrato está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e sua legislação suplementar, regendose pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93).
O presente Contrato tem por objeto a Contratação de serviço Curso de
Especialização em Gestão em Segurança e Educação para o Trânsito, destinado ao Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN/SE, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos
I e II do Edital referentes ao Pregão nº ______/2017, os integrantes a este independente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55, inciso II,
da Lei n° 8.666/93).
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Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o
disposto na cláusula quinta deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso
III, da Lei n° 8.666/93).
O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXX). A contratante somente pagará à contratada pela efetiva execução
dos serviços, após liquidação da obrigação.
O pagamento será parcelado, em 14 parcelas, correspondente a cada
módulo da estrutura do curso;
As 13 primeiras parcelas terão valor cada de 6% do valor total do contrato,
perfazendo assim o total de 78% do valor total, e a última terá valor correspondendo a 22% do valor
total do contrato.
O pagamento será realizado em moeda corrente, após emissão de nota de
empenho e recebimento da parcela dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal
correspondente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto e
atesto da Nota Fiscal;
O licitante vencedor poderá apresentar mais de uma parcela ao mesmo tempo,
desde que os serviços já tenham sido prestados, ou seja, desde que mais de um módulo tenha sido
constituído;
As faturas não apresentadas no prazo estarão sujeitas a um retardamento de
pagamento, sem direito a qualquer atualização de valores à proponente.
A exigência quanto à regularidade trabalhista do contratado, nos termos do
inciso IV do artigo 27 da Lei Federal n. 8666/93.
§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de
crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável
pelo recebimento.
§ 2° - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos
previstos na legislação do município competente para arrecadação do tributo.
§ 3° - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar,
juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF,
Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a
34
Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEPLAG
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 – Bairro São José – CEP: 49.015-320 – Aracaju/SE
 Fax: (0xx79)-3226-2246.

3
4

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

tributos federais, à dívida ativa da União, e as contribuições previdenciárias e de terceiros),
Estadual e Municipal do domicílio do contratado.
§ 4° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
§ 5° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§ 6° O preço será irreajustável.
§ 7º - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota
Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no § 1º reiniciar-se-á a contar da data da
respectiva re-apresentação.
§ 8º - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do
valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93).
O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses,
iniciando-se na data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto
básico, nas condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como,
supletivamente, na proposta de preços.
§ 1º - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o artigo 73, inciso I,
alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93.
§ 2º - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não
exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do
contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. ° 8.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da
dotação orçamentária abaixo especificada:
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA

PROJETO
OU
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE DE
RECURSO
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55,
inciso VII e XIII, da Lei n° 8.666/93).
I - A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
a) Iniciar a entregar os serviços objeto da presente licitação, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato e suas entregas
intermediárias de acordo com o cronograma integrante da proposta vencedora;
b) Todos os serviços deverão ser prestados por pessoal capacitado e de acordo com a
formação mínima definida neste documento para cada módulo do curso;
c) Prestar o serviço na forma prevista nas disposições legais, nas cláusulas previstas no
Contrato;
d) Apresentar a documentação sobre o reconhecimento concedido pelo MEC para o
curso ofertado;
e) Manter durante todo período de execução do curso a disponibilidade do imóvel no
Município de Aracaju, indicando sua localização exata;
f) Manter durante todo período de execução do curso a disponibilidade de professores
com a qualidade e formação necessária e indicada na proposta para a contratação;
g) Manter durante todo o período de execução do curso, a mesma estrutura e condições
de habilitação, inclusive no que diz respeito às obrigações relativas ao regular
recolhimento de contribuições ao INSS e FGTS;
h) Manter em dia o registro de classe com todas as ocorrências apontadas, desde o
conteúdo às anormalidades que por ventura venham a ocorrer;
i) Suportar todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado, inclusive o
pagamento mensal dos valores devidos aos profissionais especializados para o
cumprimento da finalidade do contrato;
j) Suportar as despesas com pessoal, encargos sociais, impostos, taxas, obrigações
trabalhistas e seguro de vida;
k) Fornecer todos os equipamentos, materiais e serviços necessários à execução do
objeto deste contrato;
l) Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
m) Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos;
n) Afastar do serviço qualquer empregado, cuja permanência seja julgada inconveniente
para fiscalização;
o) Receber e solucionar, quando procedentes, as queixas e reclamações dos profissionais
inscritos;
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p) Sujeitar-se a inspeção expedida pelo Diretor-Presidente do DETRAN/SE, e pela Escola
Pública de Trânsito do DETRAN, esse último responsável pelo acompanhamento da execução
do curso, ou qualquer pessoa por uma dessas autoridades designada, a fim de verificar o
cumprimento dos dispositivos previstos para a realização do curso;
q) Observar todas as normas de operacionalização dos serviços dispostos no Edital e
em seus anexos;
r) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da DETRAN/SE, ou de terceiros, de que tomar
conhecimento em razão da execução do contrato, devendo orientar seus empregados
neste sentido;
s) Comunicar ao RH ou EPTran os motivos que impossibilitaram o cumprimento do
prazo de entrega estipulado;
t) Dar ciência ao RH ou EPTran, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
verificada na execução dos serviços;
u) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Setor de ao RH ou EPTran no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação;
v) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
objeto desta licitação, sem prévia autorização DETRAN/SE;
x) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio
do Estado ou à integridade física ou patrimonial de terceiros, em decorrência de ação ou
omissão de seus empregados;
z) Na hipótese de comprovação dos danos acima referidos, a licitante vencedora ficará
obrigada a promover o ressarcimento no prazo de 30 (trinta) dias;
w) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato;
w.1) Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos
administrativos do DETRAN/SE;
w.2) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de eventuais imprevistos
relacionados à execução do presente objeto, a não ser na hipótese de culpa da
DETRAN/SE.

II - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
a)
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
irregularidades observadas;
b)
Proporcionar todas as facilidades possíveis visando à execução dos serviços
durante o período previsto no cronograma, obedecidas às normas de Segurança Corporativa;
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c)
Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços (essa fiscalização não exclui
ou reduz a responsabilidade do contratado);
d)
Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratado;
e)
Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a
especificação apresentada e aceita, ou que apresente deficiência;
f)
Enviar para a participação do curso somente profissionais do quadro permanente
da Autarquia que atendam aos pré-requisitos de participação do curso (Ser possuidor de título
de nível superior);
g)

Fornecer o empenho e contrato a empresa vencedora para a prestação dos serviços;

h)

Efetuar o pagamento regularmente conforme previsto em contrato;

i)

Fiscalizar o andamento da execução do curso de especialização.

j)
Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência considerada irregular relacionada
com a entrega dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7º, da Lei n° 10.520/2002).
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa, observados os seguintes limites máximos:
a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de
obras não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;
III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo
prazo de até 5 (cinco) anos;
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IV - 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.
§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo
corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial,
até a data do efetivo recolhimento.
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para
o cumprimento da obrigação.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93).
Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77
e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por
conveniência administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação
ou interpelação judicial.
§ 2º - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula,
nenhum ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º
do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
(Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93).
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no
artigo 80, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Pregão Eletrônico nº. 376/2017 que, simultaneamente:
a) constam do Processo Administrativo Nº: 022.201.04968/2017-4;
b) não contrarie o interesse público;
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II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos
Estaduais n° 26.531/09 e nº 26.533/09.
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado.
Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na
ocasião, Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.
O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de
licitação e de seu número de referência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93).
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados.
§ 1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto,
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
§ 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art.
67, Lei n° 8.666/93).
Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado o (a)
servidor (a) xxxxxxxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxx-SSP/xx, CPF xxxxxxxxxxxx, devidamente
credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de
tudo dará ciência ao credenciante (art. 67 da Lei nº8.666/93).
§ 1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são
adequados para garantir a qualidade desejada.
§ 2º - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas
responsabilidades contratuais.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza
seus efeitos legais.

Aracaju/SE, ____de ___________ de 2017.
(nome do titular do Órgão)

CONTRATADA
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES

......................................., inscrito no CNPJ nº .........................................., por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a) ........................................, portador da Carteira de Identidade nº
............................ e do CPF nº ...................................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
...............................................................
Local/Data
.................................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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