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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-CPL

PREÂMBULO:

O Estado de Sergipe, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA 
CULTURA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.841.195/0001-14, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que com a respectiva autorização do Secretário, realizará o processo de CREDENCIAMENTO, nos termos do 
caput do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e das disposições constantes deste Edital e 
seus Anexos, conforme publicação contida no Diário Oficial do Estado de , Diario Oficial da União e jornal em 
grande circulação.

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de todas as empresas especializadas para prestação de 
serviços técnicos especializados para provimento de internet móvel no modelo de internet patrocinada - cobrança 
reversa - a fim garantir, de forma complementar, o acesso sem custo aos estudantes e professores da rede estadual 
de ensino, conforme especificações contidas no Termo de Referência (TR):

Nº Objeto Descrição dos itens UF Período
Quant. 
Mensal 

estimada

Valor 
unitário 
do MB

Valor Total
6 meses

1
INTERNET 
PATROCINADA

SERVICO DE ACESSO 
DEDICADO 
CONVERGENTE - ADC - 
PROVIMENTO 
PATROCINADO DE 
ACESSO A INTERNET EM 
SERVICO MOVEL 
PESSOAL (COBRANCA 
REVERSA)

Megabyte Mensal 124.000.000 R$ 0,01
R$ 

7.440.000,00

1.2. O  requerimento  para  o  credenciamento  poderá  ser  efetuado  a  qualquer  tempo,  enquanto  persistir  a 
demanda  de  internet  patrocinada  neste  contexto  de  confrontamento  do  coronavírus,  podendo  ultrapassar  tal 
período enquanto persistir o interesse da Administração Pública.
1.3. Integram este Edital os anexos relacionados abaixo, que podem ser obtidos no site seduc.se.gov.br

a) Anexo I - Termo de Referência e seus anexos;

b) Anexo II - Termo de Credenciamento;

c) Anexo III - Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 
8.666/93;

d) Anexo IV - Declaração de fato superveniente;

e) Anexo III - Minuta do Contrato.
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão  participar  do  presente  procedimento  de  CREDENCIAMENTO as  pessoas  jurídicas  legalmente 
autorizadas a atuarem no ramo de prestação de serviços técnicos especializados para provimento de internet móvel 
no modelo de internet  patrocinada -  cobrança reversa  -  a  fim garantir,  de  forma complementar,  o  acesso aos 
estudantes e professores da rede estadual de ensino de Sergipe.

2.2. É  vedado  a  qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  representar  mais  de  um  interessado  no  presente 
credenciamento.

2.3. Não será admitida neste credenciamento a participação de empresas que:

2.3.1. Em estado de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação, salvo o caso de empresa na condição 
de recuperação judicial prevista no Acórdão TCU nº 8271/2011 – 2ª Câmara, desde que amparada em certidão 
emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93.

2.3.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.3.3. Estiverem  suspensas  temporariamente  de  participar  de  licitações  ou  impedidas  de  contratar  com  a 
Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei 8666, de 1993;

2.3.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Sergipe, sancionadas com fundamento no art. 7º 
da Lei 10.520, de 2002;

2.3.5 Forem  declaradas  inidôneas  para  licitar  e  contratar  com a  Administração  Pública  Federal,  Estadual  ou 
Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de 1993;

2.3.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legislativos da 
União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, 
ambos da Constituição da República;

2.3.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;

2.3.8. A observância  das  vedações  para  não participação  é  de  inteira  responsabilidade  do  participante  que  se 
sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

2.3.9. Cumprirem o Decreto Estadual (SE) nº 40.638, de 30 de julho de 2020.

3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.1. Os documentos de habilitação, necessários à participação dos interessados no presente processo deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail cpl.seduc@seduc.se.gov.br.

3.2. Os fornecedores interessados em participar do credenciamento poderão enviar proposta comercial 
para o e-mail: cpl.seduc@seduc.se.gov.br , a partir do dia 29/10/2020. 

3.2. Toda documentação deverá ser encaminhada DIGITALIZADA.

3.3. Os documentos/certidões  que  não podem ser  autenticados pela  internet,  deverão  ser  encaminhados com 
autenticação digital. 
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4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Para fins de habilitação ao credenciamento, o interessado deverá apresentar:
4.1.1 A identificação  da  instituição  financeira,  o  número  da  agência  e  o  número  da  conta  corrente,  para 
recebimento do(s) crédito(s) decorrente(s) da prestação dos serviços;
4.1.2 As declarações, conforme Anexo III e IV;
4.1.3 A documentação exigida para habilitação ao credenciamento, adiante indicada.
4.3. O  Credenciamento terá  validade  por  todo  o  período  previsto  para  execução  dos  serviços  de  que  este 
instrumento convocatório trata. 
4.4. Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
4.4.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
4.4.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir;
4.5. Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
4.5.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos 
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa.
4.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 
apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal.
4.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,  comprovada através de Certidão de Regularidade 
Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Caso a licitante tenha filial no 
Estado de Sergipe, deverá apresentar também a CRF de Sergipe.
4.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade 
Fiscal Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante.
4.5.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT  ou  Certidão  Positiva  com  efeitos  de  Negativa,  de  acordo  com  a  Lei  nº  12.440/2011  e  Resolução 
Administrativa nº 1.470/2011 do TST.
4.6. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.6.1. A Proponente deverá estar declarada como credenciada para Prestação de SCM - Serviço de Comunicação 
Multimídia  ou  SMP  -  Serviço  Móvel  Pessoal  na  lista  oficial  divulgada  pela  Agência  Nacional  de 
Telecomunicações (  https://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados  );
4.6.2. Termo de Concessão ou Autorização ou extrato de publicação no Diário Oficial da União para prestação de 
serviços de SCM ou SMP.
4.7. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
4.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso 
exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já 
tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que 
certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório.
4.7.2. Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial  referente  aos  processos  distribuídos  pelo  PJe 
(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já 
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tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que 
certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório;
4.7.3. A certidão  descrita  no  subitem 4.7.2  somente  é  exigível  quando  a  certidão  negativa  de  Falência  ou 
Recuperação Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os 
processos judiciais eletrônicos.
4.7.4. Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido Mínimo, correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor estimado da licitação para o respectivo item, devendo a comprovação ser  feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93.
4.7.5. Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis,  o licitante deverá apresentar 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da 
lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento).
4.7.6. Os balanços e  demonstrações  devem conter  os  registros  ou  autenticação  no órgão competente  e  estar 
devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional 
de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.
4.7.7. É  vedada  a  substituição  do  Balanço  Patrimonial  e  da  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  por 
balancetes ou balanços provisórios.
4.7.8. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da 
sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
4.8. Documento complementar:
4.8.1. Termo de Credenciamento
4.8.2. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, de 
acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital.
4.8.3. Declaração de fato superveniente.
4.9. Todos os  documentos  apresentados para  a  habilitação deverão conter,  de  forma clara  e  visível,  o  nome 
empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
4.9.1. Se  o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;
4.9.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;
4.9.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são 
emitidos em nome da matriz;
4.9.4. Em  qualquer  dos  casos,  atestados  de  capacidade  técnica  ou  de  responsabilidade  técnica  podem  ser 
apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa participante.
4.10. Em virtude  da  perenidade  deste  procedimento,  o  participante  inabilitado  poderá,  enquanto  perdurar  o 
Credenciamento, entregar nova documentação, na forma descrita no item 3, escoimadas as causas que ensejaram a 
inabilitação para nova análise pela Comissão Permanente de Licitação I
4.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
Língua Portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos.
4.12. Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  Língua  Portuguesa,  também  deverão  ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
4.13. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de documentos para cumprimento de exigências deste 
Edital e seus Anexos, ressalvadas as exceções decorrente da pandemia.
4.14. Caso não conste do documento o respectivo prazo de validade, o documento será considerado válido pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão, exceto atestados de capacidade técnica.
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5. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1  O  valor máximo  estimado pela  Administração  para  o  período  é  de  R$  7.440.000,00  (sete  milhões  e 
quatrocentos e quarenta mil reais).
5.2. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação  orçamentária  própria,  para  o 
exercício de 2020, na classificação abaixo:

Unidade 
Orçamentária 

Ação (Projeto/Atividade)
Elemento de 

Despesa
Fonte de 
Recurso

Valor em R$ 

18.101
12.361.0007.0699  -  Realização  de  Projetos 
Pedagógicos do Ensino Fundamental

3.3.90.32 104 720.000,00

18.101
12.362.0007.0700  -  Realização  de  Projetos 
Pedagógicos do Ensino Médio

3.3.90.32 104 720.000,00

N° 0675/2020 TOTAL 1.440.000,00

5.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na Proposta Orçamentária 2021, em dotação 
orçamentária própria, na classificação abaixo:

Unidade 
Orçamentária 

Ação (Projeto/Atividade)
Elemento de 

Despesa
Fonte de 
Recurso

Valor em R$ 

18101
12.361.0007.0826 - Internet Patrocinada no Ensino 
Fundamental

3.3.90.32 104 3.000.000,00

18101
12.362.0007.0827 - Internet Patrocinada no Ensino 
Médio

3.3.90.32 104 3.000.000,00

N° 0010/2021 TOTAL 6.000.000,00

5.3 No presente exercício, bem como no(s)  seguinte(s),  o(s) prévio(s) empenho(s) que abarcarão as despesas 
correrão à conta dos recursos próprios, cuja alocação será feita mediante apostilamento, sob pena de rescisão 
antecipada do Contrato, observando o início de cada exercício financeiro.

6.1 DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 A análise  da  documentação  apresentada  será  realizada  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  pela 
Coordenação de Informática - CODIN, a quem caberá emissão de parecer pela conformidade dos documentos 
apresentados  e  pelo  atendimento  aos  requisitos  do  presente  Edital,  devendo  o  respectivo  resultado,  após 
homologação pela Autoridade Competente ser publicado no Diário Oficial do Estado.
6.2 Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos neste Edital serão habilitados e credenciados 
para posterior contratação para prestação dos serviços de que este instrumento convocatório trata.
6.3 A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação quando da celebração do 
contrato e durante a vigência do termo de credenciamento.

7. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1 Contra atos decisórios, o participante do credenciamento terá até 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
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no  site,  para apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo intimados, sem 
necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
7.1.1 Todos os procedimentos serão realizados por email: cpl.seduc@seduc.se.gov.br  
7.1.2 Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão Permanente de Licitação I poderá não conhecer 
do  recurso  caso  verifique  ausentes  quaisquer  pressupostos  processuais,  como  sucumbência,  tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.
7.1.3 Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos neste item do edital.
7.1.4 Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para 
apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos 
suscetíveis de aproveitamento.
7.1.5 Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados à Comissão Permanente de Licitação I, que 
poderá:
7.1.5.1 Motivadamente, reconsiderar a decisão.
7.1.5.2 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente, conforme art. 
109 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.1.5.3 Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos processuais recursais de existência ou de 
validade e de desenvolvimento.
7.1.6 O recurso contra a decisão da Comissão terá efeito suspensivo;
7.1.7 A decisão do recurso será  divulgada no site  www.seduc.se.gov.br,  bem como comunicada via e-mail  à 
empresa recorrente e aos que apresentaram contrarrazões.

8. DO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

8.1 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, e não havendo interposição de recursos, a Comissão 
Permanente  de  Licitação  declarará  a  empresa  habilitada  para  o  credenciamento,  encaminhando  o  processo, 
devidamente instruído e acompanhado do relatório da Comissão para homologação do resultado pela autoridade 
competente.
8.2 Havendo recursos, decididos estes e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
decidirá quanto ao credenciamento e homologação do procedimento.

9. DA CONTRATAÇÃO

9.1 O prazo para assinatura do contrato deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento 
da convocação, prorrogável pelo mesmo prazo mediante apresentação de justificativa.
9.2 O prazo previsto para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  credenciado  convocado,  desde  que  ocorra  motivo  justificado, 
fundamentado e aceito pela SEDUC.
9.3 O credenciado que, convocado para assinar o contrato, deixar de fazê-lo no prazo fixado, será excluído da 
relação de credenciados, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das 
sanções previstas em lei.
9.4 A Administração após a cada seis  meses da contratação,  periodicamente,  analisará a existência de novos 
interessados, findo o qual  deverá promover a redistribuição dos quantitativos máximos atribuídos a cada dos 
contratados.
9.5 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado até quando durar a situação de emergência.
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10. DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

10.1 Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1 Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

12. DAS PENALIDADES

12.1 Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital.

13. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1 Conforme Termo de Referência, Anexo I deste edital.

14. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

14.1 A Secretaria  de  Estado  da  Educação,  do  Esporte  e  da  Cultura  de  Sergipe  poderá  revogar  o  presente 
credenciamento  por  razões  de  interesse  público  decorrentes  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar  tal  conduta,  ou anulá-la por ilegalidade,  de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15. DA HIPÓTESE DE DESCREDENCIAMENTO

15.1 Caso o CREDENCIADO descumpra qualquer requisito deste Edital,  estará sujeita ao descredenciamento, 
sendo aplicáveis as penalidades definidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento dos documentos não serão aceitas 
alegações de desconhecimento.

16.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no endereço eletrônico e as especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o interessado deverá obedecer a este último.

16.3 A participação no presente credenciamento implica na concordância, por parte do interessado, com todos os 
termos e condições deste Edital.

16.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do interessado, desde 
que seja possível a exata compreensão de sua proposta e a perfeita aferição de sua qualificação.

16.5 As normas que disciplinam este credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato, podendo a Comissão no julgamento 
da documentação relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado.

16.6 Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração da proposta ou pela apresentação de 
documentação exigida no presente Edital

16.7 As atas referentes às análises de documentos e aos resultados deste Credenciamento serão divulgadas por meio 
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16.8 É  facultado  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  I  ou  à  Autoridade  Superior,  em  qualquer  fase  do 
credenciamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 
do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

16.9 É vedado à empresa CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato objeto do presente credenciamento para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da SEDUC.

16.10 No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, a SEDUC deverá ser comunicada por escrito 
sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se destas transformações não resultarem prejuízos à execução 
dos  serviços,  mantidas  as  condições  de  habilitação  e  a  manutenção  das  condições  estabelecidas  no  contrato 
original.

16.11 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Administração, cujas 
reclamações estará obrigada a atender prontamente.

16.12 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  CONTRATANTE  à  luz  das  disposições  constantes  da  Lei  nº 
8.666/93, dos princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao 
suprimento de eventuais lacunas.

16.13 Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe,  como único competente para 
conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas do presente Edital de Credenciamento.

Aracaju, 26 de outubro de 2020.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO
Secretário(a) de Estado
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