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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Comissão Organizadora para Realização de Processo Sele�vo Simplificado

Nota Técnica N.º 3/2020 - SEE/GAB/CPSS Brasília-DF, 23 de setembro de 2020.

A presente Nota Técnica Visa esclarecer os requisitos e documentações exigidas para habilitação de ins�tuição sem fins lucra�vos para o
Chamamento Público n. 03/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em processo sele�vo simplificado para seleção de recursos
humanos, visando à contratação temporária de professores subs�tutos para atuar na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, nos
termos da Lei nº 4.266, de 2008.

Assim, a Comissão comunica que a empresa interessada deverá oferecer proposta de preço e apresentar a documentação necessária em
envelopes dis�ntos, nos termos das exigências previstas na Lei 8.666/93 e no Ato convocatório, conforme segue:

1. DA DOCUMENTAÇÃO:

1.1. As ins�tuições interessadas em contratar com a Secretaria de Educação para prestação dos serviços descritos no Projeto Básico deverão
apresentar, no SEPN Comércio Residencial Norte 511, Bloco B, Edi�cio Bi�ar III - Asa Norte, Brasília - DF, 70750-543, até as 16h59min do dia 07/10/2020, 02
(dois) envelopes fechados, constando a expressão: “01 DOCUMENTAÇÃO - Chamamento Público n. 03/2020” e “02- Proposta Chamamento Público n.
03/2020” com os dados da ins�tuição interessada, contendo toda documentação elencada no Projeto Básico e nesta Nota Técnica.

1.2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

1.2.1. Comprovação da Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual;

b) Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e a Divida A�va da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

e) Para as empresas com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va,
emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do
site www.fazenda.df.gov.br (inteligência do art. 173, da LODF);

f) Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

g) Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

h) Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena
validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

1.2.3. Da Qualificação Técnica.

a) interessada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica comprovando a organização e realização de concursos públicos ou/e processos
sele�vos;

1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira

a) Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

I - as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela Junta
Comercial;

II - a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes
da aplicação das seguintes fórmulas: ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO LG = ----------------------------- PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A
LONGO PRAZO ATIVO CIRCULANTE LC = ----------------------------------------------------------------------------- PASSIVO CIRCULANTE ATIVO TOTAL SG = ----------------------
------------------------------------------------------- PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

III - As interessadas que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o serviço cotado constante do Anexo I.

1.2.5. E demais documentos constantes no Projeto Básico.

2. DAS PROPOSTAS

2.1. Em envelope dis�nto do que contenha a documentação especificada no Item 1 deste pedido de proposta, devidamente lacrado, constando a
expressão: "PROPOSTA DE PREÇO e Chamamento Público n. 03/2020 e os dados da empresa interessada, devendo atender todas as exigências do Projeto

https://sei.df.gov.br/sei/www.fazenda.df.gov.br
https://sei.df.gov.br/sei/www.tst.jus.br/certidao
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Básico SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF

3. DAS CONDIÇÕES:

3.1. Esta Secretaria receberá as propostas se apresentadas até o prazo estabelecido para o seu devido recebimento e as considerará para efeito de
contratação, desde que atendidas todas as exigências estabelecidas na proposta de preços e em consonância com o Projeto Básico e com as condições
descritas nesta Nota Técnica.

3.2. A apresentação de proposta de acordo com as exigências neste instrumento estabelecidas não gera direito à contratação da empresa que a
oferecer.

3.3. A apresentação de proposta obriga a empresa proponente a sustentá-la durante o seu prazo de validade, a se subordinar às cláusulas aqui
estabelecidas e ainda aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3.4. Poderão ser exigidas informações complementares ao objeto oferecido quando esta Administração entender necessário.

3.5. Acatando a proposta que ofereça maiores vantagens para a Administração, esta Secretaria procederá à contratação que se regerá pelas
cláusulas aqui dispostas.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta, de contratar com a empresa que lhe
prouver, no todo ou em parte, por conveniência administra�va, técnica ou financeira, sem que isso gere direito à reclamação ou indenização de qualquer
natureza por parte de qualquer firma interessada

4.2. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal realizará consulta no site do Conselho Nacional de Jus�ça e do Portal de Transparência
para verificar regularidade. 

 

 

Brasília/DF, 17 de setembro de 2020

Comissão Organizadora

Documento assinado eletronicamente por BRUNO LIMA DE OLIVEIRA - Matr.0242407-X,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 12:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA DE OLIVEIRA AGUIAR - Matr. 00200476,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
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de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MOEMA DE ROSA E RAMOS - Matr. 02254778,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 12:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JEFFERSON GOMES TORRES - Matr. 0239460X,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 12:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN RODRIGUES LIMA - Matr. 00347728, Membro
da Comissão, em 23/09/2020, às 13:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANE DOS SANTOS CARRIJO - Matr. 0208550X,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 13:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DOS S SILVA JUNIOR - Matr. 00440310,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 15:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIA NASCIMENTO ANDRADE - Matr. 00303798,
Membro da Comissão, em 23/09/2020, às 15:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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