
 

LICITAÇÃO EM REGIME DE AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021. 
(Processo Licitatório n° 057/2021) 
 
O MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE e o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 019/2021, tornam público, 

para conhecimento dos interessados, que realizarão licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no que couber,bem como pela Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e exigências estabelecidas neste Edital, objetivando a escolha da 
proposta mais vantajosa para prestação dos serviços do objeto descrito no item 1, nas descrições e 

condições constantes no Termo de Referência, ANEXO I. 
 

Data da Data da abertura da sessão pública: 07 de janeiro de 2022. 
 
Horário da abertura do recebimento das propostas: 12h (horário de Brasília) do dia 22 / 12 / 2021 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário oficial de Brasília (DF). 
 
Horário de encerramento de recebimento das propostas: 9h do dia 07 de janeiro de 2022. 

 
Horário da disputa: 9h:30min (nove e trinta – horário de Brasília) do dia 07 de janeiro de 2022. 
 

Tempo da disputa: Definido pelo Pregoeiro no ato do certame. 
 

Endereço eletrônico para formalização de consulta: cpl@alianca.pe.gov.br. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de solução integrada de “PLATAFORMA DE GESTÃO 

EDUCACIONAL” através de site especifico e licença de software, compreendendo atualização 
de dados, atualização de parametrização, atualização de customização, manutenção, suporte 
técnico e fornecimento de atualizações do site e aplicativo, edição e publicação de vídeo com 

disponibilização de mão de obra qualificada com 8 horas/dia, cinco dias por semana 
concluindo 176 horas de disponibilidade para gravação e banco de dados que estará 
disponível para acesso mesmo após o fim do contrato, além de demais especificações e 

detalhamentos contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital. 
 
2. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
2.1.  O licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento da 
proposta, atentando também para o início da disputa.  

 
2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso de Licitação e durante a Sessão Pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e, dessa forma, serão registradas no sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame.  
 
2.3.  Formalização de consultas: observado o prazo legal, o licitante poderá formular consulta através do 

próprio sistema no campo “mensagens”, ou pelo e-mail: cpl@alianca.pe.gov.br.  As consultas serão 
respondidas diretamente no sítio www.bnc.org.br, no campo “mensagens”, no link correspondente a este 

Edital. 
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2.4. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação – 
INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, 
garantindo segurança em todas as fases do certame.  

 
2.5. Os trabalhos serão conduzidos por Servidor Público designado através de ato interno, denominado 

PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“BNC”, constante da página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras, coordenadora do sistema.  
 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. As despesas para atender a esta licitação serão pagas através de orçamento previsto para o exercício 

de 2021, através da classificação orçamentária abaixo: 
 

12.361.0017.2020.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiro- Pessoa Jurídica 
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, regularmente estabelecidos no País, que satisfaçam todas as exigências, especificações e 
normas contidas no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos, desde que previamente cadastrado 
junto à Bolsa Nacional de Compras. 

 
4.2. O objeto desta licitação será disputado em regime de ampla concorrência, optando-se pela não divisão 
em cota principal e cota reservada, visto que esta divisão poderia representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do serviço a ser contratado em razão de serem serviços integrados de forma a não comprometer 
todo o planejamento, gestão e execução do objeto, conforme exceção prevista no art. 49, III, LCP 123/06. 
Contudo, mantém-se as demais prerrogativas para Micro e Pequena Empresa estabelecida no mesmo 

diploma legal. 
 
4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.4.1. Empresas que estejam suspensas e/ou impedidas de licitar/contratar com o Município de 
Aliança; 

 
4.4.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

 
4.4.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 
 

4.4.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos p ara 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
4.4.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

4.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
 

4.4.7. Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações sociais) 
ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão do Plenário 
do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função de sua natureza 

jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 
 
4.4.8. Nesta licitação é vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas. 



 

5. DO CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 
 
5.1. O licitante interessado deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas 

à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas.  

 
5.2.O cadastramento do licitante deverá ser requerido nos seguintes termos: 
 

5.2.1.Os participantes que desejem operar por meio de empresa associada à BNC – Bolsa 
Nacional de Compras deverão nomeá-la através do instrumento de mandato, atribuindo-lhe 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bnc.org.br. 
 
5.2.2. Os participantes deverão manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 

próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, e; 
 

5.2.3. Especificações dos serviços objeto da licitação em conformidade com edital, ressaltando-
se que o licitante não deve ser identificado. 

 

5.3. A participação no Pregão se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 

 
5.4. O acesso do operador ao pregão se dará para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, o que ocorrerá mediante prévia definição de senha 

privativa.                                                                                            
 
5.5.  O credenciamento do licitante 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.  
 

5.6.  Caberá ao licitante 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.  
 
5.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelos telefones: 

WhatsApp (41) 99136-7677, Curitiba-PR (41) 3557 2301, ou através da BNC – Bolsa Nacional de 
Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 
 

5.8. 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 ao Município de Aliança a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

 
5.9.A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
(ANEXO II) para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 

digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o 
seu regime de tributação para fazer valer o direito às prerrogativas previstas na Lei Complementar 
123/2006; 

 
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 

 

6.1.1. Conduzir a sessão pública; 
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6.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 
aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos; 

 
6.1.3. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;  

 
6.1.4. Coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
 

6.1.5. Verificar e julgar as condições de habilitação; 
 
6.1.6. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 
 
6.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 
 
6.1.8. Indicar o vencedor do certame; 

 
6.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 

6.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
 
6.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação. 
 
6.2.  O Pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do 

órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 
7.2. O encaminhamento de proposta e documentos para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será responsável 

por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes 
e verdadeiras suas propostas, lances e documentos de habilitação. 
 

7.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 
 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
 



 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

 
8.1.1. Valor GLOBAL; 
 

8.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência – Anexo I. 

 

8.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais, despesas com equipamentos, produção, transporte e entrega e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.  

 
8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
8.4. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão de 

abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante.  
 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

 
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, desde que contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
 
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  

 
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  
 
9.5.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. 
 
9.5.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL. 

 
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 



 

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

20,00 (vinte reais). 
 
9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema. 
 
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

 
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 

 
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ao Prefeito do Município de 
Aliança. 

 

9.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

 
9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 
9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

 
9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
 
9.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  
 
9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
9.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria, as micr oempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar -
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 



 

9.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
9.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 

9.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  
 
9.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

9.26. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não exerça o direito ao empate ficto e não 
apresente proposta de preço inferior a inicialmente vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente de menor preço. 

 
9.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  
 
9.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
 
9.28. Após a negociação do preço e aceitabilidade da proposta vencedora, o Pregoeiro iniciará a fase de 

aceitação e julgamento final da proposta. 
 
10.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos. 
 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

 
10.2.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  
 
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;  
 
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata; 

 
10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via sistema, no 
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 



 

10.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 

10.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do serviço a ser prestado, tais como portifólio de serviços, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de Folder e/ou catálogo, permitida emissão através 
do sitio do prestador de serviço, com informações que permitam identificar as especificações do 
Edital, sujeitos à apreciação de parecer técnico. Os documentos podem ser encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  

 

10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

10.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
 

10.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
10.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

 
10.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
10.10.  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
notificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
10.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  
 

11. DA HABILITAÇÃO  
 
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

 
11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

 
11.1.2. A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
11.1.2.1.Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
11.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

11.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

 

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 
11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
11.2.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  
 

11.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 

11.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
11.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 
 
11.5. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da respectiva 

emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo 
diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante 
apresentar acompanhada da certidão/documento cópia da referida legislação ou dispositivo.    

 
11.6. Os documentos exigidos nos subitens abaixo poderão ser apresentados em cópias reprográficas 
autenticadas por Tabelião de Notas, por publicações em órgão da imprensa oficial ou pelo 

Pregoeiro/Equipe de Apoio. 
 

11.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação: 
 

11.8. Habilitação jurídica:  
 

11.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
11.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

11.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
 
11.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;  
 
11.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 



 

11.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 
 

11.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 

11.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 

11.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
11.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
11.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão 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, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

11.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
11.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

 
11.9.5. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

 
11.9.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

11.10. Qualificação Econômico-Financeira 
 
11.10.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 
 
11.10.2. Além da Certidão negativa de falência ou concordata as empresas deverão também 

apresentar a Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJe 
(processos judiciais eletrônicos de 1º e 2º graus), quando explicitamente excluídos na certidão 
exigida no subitem 11.10.1. 

 
11.10.3. As empresas sediadas em Comarcas que não emitam a Certidão negativa de falência 
ou concordata, em meio físico, deverão apresentar a Certidão Negativa de Falência referente 

aos processos distribuídos pelo Pje (processos judiciais eletrônicos de 1º e 2º graus), 
exclusivamente. 

 

11.11. Qualificação Técnica 
 
11.11.1. Comprovação de aptidão técnica para os serviços, através da apresentação de 

atestado(s) técnico(s) pertinente(s) e compatível(is) com os serviços objeto do presente edital, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes para tanto, 
comprovando que a licitante detém experiência em:  



 

11.11.1.1.  Serviços de atualização de parametrização, atualização de dados, atualização 
de customização, manutenção e suporte técnico de sistemas de informática de gestão 
escolar;  

 
11.11.1.2.  Fornecimento de licença de uso por tempo determinado de softwares;  

 
11.11.2. Prova de Capacidade Técnica Profissional, mediante comprovação de a licitante possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional(is), de 

nível  técnico ou superior em Tecnologia da Informação, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica pela execução de serviços de parametrização, atualização de dados, 
customização, treinamento, manutenção e suporte técnico de sistemas de informática de gestão 

escolar. 
 
11.11.3. A existência de vínculo entre o profissional indicado no item anterior e a empresa 

licitante pode ser demonstrada através de contrato de trabalho ou registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social para empregados. Caso o referido profissional seja sócio ou 
dirigente da empresa licitante, deverá ser apresentada Ata da Assembleia de Investidura no 

cargo ou contrato social. Caso profissional indicado no atestado de capacidade técnica seja 
prestador se serviço, deve ser apresentada cópia do contrato de prestação de serviços e caso 
dito contrato ainda não tenha sido firmado, por meio de declaração formal de contratação futura 

do profissional indicado, acompanhada de anuência deste.  
. 
11.12. Das Declarações 

 
11.12.1. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação, de acordo com o modelo do 
ANEXO II deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.  

Obs.: Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, 
fazer constar tal ressalva e comprovando condição. 
 

11.12.2. Declaração de Idoneidade, nos termos do modelo constante do ANEXO II, deste Edital, 
assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.  
 

11.12.3. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, nos termos do modelo constante do 
ANEXO II, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.  

 
11.12.4. Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de menores 
conforme as disposições contidas no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988, de acordo 

com o modelo do ANEXO II deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
do licitante.  
 

11.12.5. Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com 
o modelo do ANEXO II deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do 
licitante; (SE FOR O CASO). 

 
11.12.6. Declaração de Responsabilidade, conforme modelo constante no ANEXO II, assinada 
por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 

 
11.12.7. Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou Parentesco com Servidores da 
Administração Municipal, conforme modelo constante no ANEXO II, assinada por sócio, 

dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 
 
11.13. Julgamento da Habilitação e Prerrogativas das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

 
11.13.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado 

vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 



 

11.13.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 

11.13.3. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista, a microempresa/empresa de pequeno porte será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
11.13.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição 
na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
11.13.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 
 
11.13.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 

11.13.7. Caso ocorra inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
11.13.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
melhor classificado e habilitado será convocado para realização da prova de conceito.  

 
11.14. Da Prova de Conceito 

 

11.14.1. A prova de conceito visa averiguar de forma prática e técnica se o OBJETO ofertado 
atende às especificações e requisitos funcionais do software, seguindo os parâmetros definidos 

no item 11 do Termo de Referência. 
 
11.14.2. A PROVA DE CONCEITO será exigida somente do LICITANTE primeiro classificado. A 

empresa melhor classificada deverá, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data da 
convocação feita pelo Pregoeiro através do Sistema BNC e e-mail da licitante, apresentar como 
parte do procedimento de julgamento e classificação/habilitação final do processo licitatório, 

demonstração referentes ao SOFTWARE e/ou equipamentos que serão avaliados por equipe 
designada pelo demandante, que emitirá laudo conclusivo. 
 

11.14.3. De posse do laudo final da Prova de Conceito, o Pregoeiro convocará nova sessão para 
divulgação do resultado final. 
 

11.14.4. Todas as comunicações necessárias serão realizadas pelo pregoeiro, via mensagem 
pelo sistema licitação com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal/procurador. 
 



 

12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

 

12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

 
12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

12.3.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerá o primeiro; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 

 
12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 
 
12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  
 
12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
13. DOS RECURSOS 

 
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

 
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.  
 
13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 
 
13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
 
13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13.3. O recurso terá efeito suspensivo. 

 
13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 



 

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  
 
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  

 
14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

 
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 
ou emitido instrumento equivalente. 
 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua notificação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 
 

16.2.1. A referida notificação poderá ser realizada, a critério da Administração Municipal, por e-
mail e/ou publicação no Diário Oficial do Município e/ou por correspondência postal com aviso de 
recebimento. 

 
16.2.2. O prazo previsto no item 16.2 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 
no reconhecimento de que: 

 
16.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;  

 

16.4 É facultado à Administração Municipal, quando o adjudicatário não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar contrato. 
 
16.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 



 

16.6. Na hipótese de o adjudicatário não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
quando da assinatura do contrato, a Administração convocará os demais licitantes, na ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar contrato. 
 

16.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  
 

16.8. O prazo de vigência da contratação será até 12 (doze) meses, conforme previsão no termo de 
referência, permitida a prorrogação, observado o disposto no art. 57 , II da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

17. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
E DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. O prazo e condições para execução dos serviços estão previstos nos itens5,  6 e 7 do Termo de 
Referência. 
 

17.2. e os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no item 12 do 
Termo de Referência. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DOCONTRATANTE 
 
18.1 As obrigações da Contratada e do Contratante são as estabelecidas nos itens 8 e 9, respectivamente, 

do Termo de Referência. 
 
19. DO PAGAMENTO 

 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 15 do Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do contrato 
administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais 

nº 8.666/93 e 10.520/02. 
 
20.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido de licitar e contratar 

com o Município de Aliança, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por 
cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:  

 

20.2.1. Apresentar documentação falsa; 
 
20.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
20.2.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

20.2.4. Não mantiver a proposta; 
 
20.2.5. Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta caracterizar 

fraude à licitação pública; 
 
20.2.6. Cometer fraude fiscal; 

 
20.2.7. Fizer declaração falsa; 
 

20.2.8. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta. 

 



 

20.3. O servidor autorizado pela Administração sempre que verificar indícios de cometimento de 
irregularidades na execução do contrato administrativo comunicará à autoridade competente.  
 

20.4. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA às 
seguintes sanções: 

 
20.4.1. Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
constitua falta leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo significativo para o objeto 

contratual; 
 
20.4.2. Multa, nos seguintes termos: 

 

20.4.2.1. Pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 
0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 
cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de referência; 

 
20.4.2.2. Pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias 
após o vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do 

valor contratual remanescente ainda não cumprido; 
 
20.4.2.3. Pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir 

falhas na execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação 
da rejeição: 0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente 
ainda não cumprido, por dia decorrido; 

 
20.4.2.4. Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto 
contratual, entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) 

dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do 
valor contratual remanescente ainda não cumprido; 
 

20.4.2.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas 
Leis Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor) ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 

0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não 
cumprido, para cada evento. 

 

20.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Aliança, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da 
CONTRATADA que 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. 
 

20.6. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
 
20.6.1. Atraso injustificado na execução do contrato; 

 
20.6.2. Inexecução total ou parcial do contrato. 

 

20.7. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega, e a multa será aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias.  
 

20.8. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.  
 
20.9. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pela 

CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente.  
 



 

20.10. Objetivando evitar dano ao Erário, o Prefeito do Município de Aliança poderá adotar medida cautelar  
para suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até 
o término do processo administrativo. 

 
20.11. A competência para a aplicação das sanções é atribuída ao Prefeito do Município de Aliança-PE. 

 
20.12. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição 

de recurso. 
 
20.13. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 

 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@alianca.pe.gov.br ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Domingos Braga, S/N – Centro – Aliança – PE, CEP: 

55.890-000. 
 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão p ública, por forma 
eletrônica, pelo e-mail cpl@alianca.pe.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 
Domingos Braga, S/N – Centro – Aliança – PE, CEP: 55.890-000. 

 
21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 
 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  
 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro.   
 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 
 



 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 
 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação.  
 

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 
 
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BNC.ORG.BR, nos dias 

úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
 

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

 
22.12.2. ANEXO II – Declaração de Cumprimento das condições de Habilitação; Declaração 

Inidoneidade;Declaração de Fatos Impeditivos;Declaração de não emprego de mão-de-obra de 
menor;Declaração de ME/EPP;Declaração Responsabilidade;Declaração de Inexistência de 
Relação Familiar ou Parentesco com Servidores da Administração Municipal;  

 
22.12.3. ANEXO III – Modelo de proposta; 
 

22.12.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 
 

Aliança, 21 de dezembro de 2021. 
 
 

Danilo Braz da Cunha e Silva 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aliança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO – I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 
1. OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução integrada de licenciamento de 
“PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL” através de site especifico e licença de software, compreendendo 
atualização de dados, atualização de parametrização, atualização de customização, manutenção, suporte 
técnico e fornecimento de atualizações do site e aplicativo, edição e publicação de vídeo com disponibilização de 
mão de obra qualificada com 8 horas/dia, cinco dias por semana concluindo 176 horas de disponibilidade para 
gravação e banco de dados que estará disponível para acesso mesmo após o fim do contrato, além de demais 
especificações e detalhamentos contidos neste Termo de Referência. 
 
2- JUSTIFICATIVA 

 
A rede municipal de ensino de  Aliança percebeu a necessidade da implementação de ferramentas  para 
acompanhamento dos processos de composição escolar, processos que por sua vez estão relacionados ao 
gerenciamento das rotinas dos serviços escolares como o lançamento de notas e frequência, controle de evasão 
escolar, acompanhamento pedagógico, desenvolvimento da aprendizagem, uso do transporte escolar, 
planejamento da alimentação escolar, acompanhamento de rotinas dos professores e meios de integração entre 
famílias e escola. 
 
As ferramentas citadas no presente Termo de Referência devem garantir os serviços educacionais, promovendo 
o envolvimento de profissionais da educação, alunos e famílias e a automação de processos internos da 
Secretaria Municipal de Educação, numa sistemática de acompanhamento informatizado, onde toda comunidade 
escolar esteja engajada e seja detentora de informações para tomada de decisões. Além desses fatos, o sistema 
de gestão educacional deve auxiliar na informação de dados aos órgãos de controle que acompanham a rede 
municipal de ensino de Aliança, inclusive em demandas externas de planejamento e fiscalização. 
 
A contratação pretendida possibilitará uma gestão integrada de todo o sistema educacional permitindo um 
controle de informações indispensáveis aos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação, que resultará na 
elaboração de planos de ações capazes de garantir uma qualidade na prestação dos serviços de educação a 
todos os munícipes. A plataforma proporcionará ainda uma maior aproximação dos pais e responsáveis e os 
administradores da rede pública municipal de ensino, através do registro e acompanhamento de ocorrências no 
plano da evolução do aprendizado e no desenvolvimento maturacional do aluno, garantindo aos pais e aos 
responsáveis o acesso a informações sobre a vida escolar de seus filhos. 
 
Os serviços especializados a serem contratados devem compreender as fases de licenciamento, atualização de 
parametrização, atualização de dados, atualização de customização, manutenção e suporte técnico do sistema 
educacional (plataforma) pretendida.Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras 
relacionadas à conveniência administrativa, o licenciamento de todos os sistemas deve ocorrer com uma única 
licitante. Os sistemas (módulos) deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo a integridade dos 
dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware. 
 
3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
3.1. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
 

A licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico, aplicando-se supletivamente a lei federal n° 
8.666/93, e legislações aplicáveis. 
 
3.2. TIPO: MENOR PREÇO. 
 
3.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
A adoção do critério de julgamento pelo menor preço global é devida por tratar -se de serviços integrados e 
indivisíveis, visando ainda facilitar e otimizar a gestão do contrato, para não comprometer todo o planejamento e 
execução do objeto para a Administração. 



 

Diante da adoção do critério de julgamento pelo menor preço global, torna-se inviável para a Administração a 
prerrogativa de aplicação do disposto no artigo 48, II da Lei Complementar n° 123/2006, em consonância com o 
disposto no artigo 49, III da referida Lei. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 
 
4.1. Os recursos para cobrir as despesas estão previstos na Lei Orçamentária Anual de 2021, compatíveis com o 
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, sendo: 
 
12.361.0017.2020.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 
3.3.90.39.00- Outros serviços de terceiro- Pessoa Jurídica 

 
5. VIGÊNCIA 
 
5.1. Prazo de Vigência do Contrato de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, os serviços de Licenciamento, 
Manutenção e Suporte da Plataforma, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei Federal 
8.666/1993. 
 
5.2. Considerando que serviço a ser executado depende de ferramenta tecnológica de informação e 
comunicação que são estratégicas e guardam natureza de serviço continuo, uma vez que a descontinuidade 
pode provocar danos significativos à Administração, conforme descrito no artigo 6º, XIX da Lei 8.666/93. O objeto 
poderá ser prorrogado de acordo com artigo 57 II da referida Lei. 
 
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. A prestação de serviços de informática, para licenciamento de “PLATAFORMA DE GESTÃO 
EDUCACIONAL”, compreende os serviços de licenciamento, atualização de parametrização, atualização de 
dados, atualização de customização, manutenção e suporte técnico da plataforma, bem como arquivo de banco 
de dados a ser disponibilizado ao término do contrato. 
 
6.2. A forma de execução do objeto será por unidade pertencente a rede municipal de educação, entendendo as 
unidades gerenciais e quantidades de turmas e alunos anexas a este termo também como uma unidade da rede.  
 
6.3. Como o objeto é dimensionado por unidades pertencentes a rede municipal de ensino, o licenciamento de 
uso da solução se dará por unidade contemplada na contratação, devendo ser disponibilizadas tantas licenças 
de uso quanto forem necessárias para atender aos usuários de origem das unidades. 

 
a) ANEXO A – DETALHES DA REDE DE ENSINO DE ALIANÇA 
b) ANEXO B – DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRETENDIDAS 
c) ANEXO C – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA SOLUÇÃO 

 
7. PLANEJAMENTO E PRAZO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

 
7.1. ATUALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DA PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DOS 
DADOS, ATUALIZAÇÃO DA CUSTOMIZAÇÃO) N° Unidades da Rede Municipal de Educação mais a Secretaria 
- 1º mês (01 mês). 
 
7.2. LICENCIAMENTO DE USO POR TEMPO DETERMINADO, MANUTENÇÃO E SUPORTE - 1º ao 12º mês 
(12 meses), prorrogáveis por período igual ao do contrato. 
 
7.3. A Contratada deverá iniciar os serviços, em até (três) dias úteis, após recebimento de Ordem de Serviços 
emitida pelo Secretário de Educação. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
8.1. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto do Contrato resultante deste 
certame; 
 
8.2. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que 
ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e 
de forma detalhada. 



 

8.3. Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na implantação e customização do sistema; 
 
8.4. Apresentar os produtos definidos na qualidade e prazos definidos pela CONTRATANTE; 
 
8.5. Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE; 
 
8.6. Facilitar a supervisão acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATANTE, fornecendo, sempre que 
solicitados, informações e documentos relacionados com a execução do objeto; 
 
8.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus técnicos não terão vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
 
8.8. Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, principalmente as que disserem respeito à segurança, à 
guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços; 
 
8.9. Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza a que 
venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e / 
ou incorreta ou descuidada utilização; 
 
8.10. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, alimentação e 
transporte, compreendendo-se o deslocamento de seus empregados, bem como tudo que as leis trabalhistas e 
previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto da contratação; 
 
8.11. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem 
interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, 
obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 
 
8.12. Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, 
matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, 
garantindo seu perfeito desempenho; 
 
8.13. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, sem prévia 
autorização da CONTRATANTE; 
 
8.14. Fornecer toda e qualquer documentação, projetos, manuais, etc., produzidos durante a execução do objeto 
do Contrato, de forma convencional e em meio digital (CD Rom, drive, ou semelhante); 
 
8.15. Apresentar o cronograma de implantação para a CONTRATANTE, de forma a atender as conveniências de 
datas e horários; 
 
8.16. Emitir, relatórios sobre os atos relativos à execução do Contrato, para facilitar o acompanhamento e 
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de 
sanções. 
 
8.17. Disponibilizar à CONTRATANTE, o Banco de Dados com todos os dados gerados durante a execução do 
contrato, com funcionalidade de migração para outro sistema.  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
9.1. Fornecer as informações e documentos indispensáveis para a elaboração dos produtos mencionados; 
 
9.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
 
9.3. Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, avaliação e ajustes nas etapas 
previstas de implantação;  
 
9.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um Grupo de Trabalho designado. Verificar o 
cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora, inclusive quanto à continuidade da prestação dos 



 

serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser 
interrompidas; 
 
9.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 
10. REQUISITOS  

 
10.1. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Comprovação de aptidão técnica para os serviços, através da apresentação de atestado(s) técnico(s) 
pertinente(s) e compatível(is) com os serviços objeto do presente edital, fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, competentes para tanto, comprovando que a licitante detém experiência em:  
 
I. Serviços de atualização de parametrização, atualização de dados, atualização de customização, manutenção e 
suporte técnico de sistemas de informática de gestão escolar;  
 
II. Fornecimento de licença de uso por tempo determinado de softwares;  
 
b) Prova de Capacidade Técnica Profissional, mediante comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional(is), de nível  técnico ou superior em 
Tecnologia da Informação, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de serviços de 
parametrização, atualização de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico de sistemas de 
informática de gestão escolar. 
 
c) A existência de vínculo entre o profissional indicado no item anterior e a empresa licitante pode ser 
demonstrada através de contrato de trabalho ou registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social para 
empregados. Caso o referido profissional seja sócio ou dirigente da empresa licitante, deverá ser apresentada 
Ata da Assembléia de Investidura no cargo ou contrato social. Caso profissional indicado no atestado de 
capacidade técnica seja prestador se serviço, deve ser apresentada cópia do contrato de prestação de serviços e 
caso dito contrato ainda não tenha sido firmado, por meio de declaração formal de contratação futura do 
profissional indicado, acompanhada de anuência deste.  
 
11. PROVA DE CONCEITO – VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO OBJETO 

 
11.1. Para fins de adjudicação do objeto à empresa melhor classificada, esta deverá prestar prova de conceito, 
em até 08(oito) dias úteis contados da declaração de melhor classificada e habilitada, obedecidos os seguintes 
parâmetros: 
 

11.1.1. A Verificação de Conformidade se destina a garantir que o proponente detentor da melhor 
oferta tem como fornecer a “SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO” desejada pelo Município, 
assim sendo, os sistemas, serão submetidos à verificação técnica para apurar seu atendimento às 
características mínimas indicadas no Anexo B. 
 
11.1.2. A verificação será realizada  pelo Setor Demandante, acompanhado de equipe ténica de apoio 
das áreas de tecnologia da informação e de educação, nas dependências da Administração, que 
disponibilizará sala apropriada.  
 
11.1.3. Os equipamentos serão operados por profissionais da empresa vencedora, que deverão se 
apresentar, no prazo e horáriodefinidos pela Administração Municipal.  
 
11.1.4. A licitante vencedora deverá providenciar todos os equipamentos necessários para a 
realização da avaliação técnica, tais como: servidor(es), estação(ões) de trabalho(s), impressora(s), 
etc., devidamente configurados com sistema operacional, gerenciador de banco de dados e outros 
softwares básicos necessários para permitir o funcionamento da Solução a ser apresentada.  
 
11.1.5. Os requisitos serão avaliados sequencialmente obedecendo à ordem das características 
mínimas indicadas nas especificações anexas.  
 
11.1.6. Concluída a demonstração da proponente, verificada a conformidade da solução ofertada na 
proposta com as características mínimas indicadas neste, a Equipe de Apoio emitirá despacho com o 
resultado expresso por ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO em cada funcionalidade.  



 

11.1.7. Caso a equipe indicada pela Administração Pública não aprovem as funcionalidades do 
sistema apresentado pela empresa vencedora, poderá ser promovida a demonstração das 
funcionalidades da segunda classificada, e assim sucessivamente, obedecida à ordem de 
classificação das licitantes, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste. 
 
11.1.8. A prova de conceito e apresentação de funcionaliades da solução ofertada, poderá ter 
acompanhamento dessas etapas com a participação de todos licitantes interessados, em consonância 
com o princípio da publicidade.Acórdão nº 1823/2017 – Plenário, TCU. 

 
12. DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

12.1. Para acompanhar a execução e fiscalizar o contrato administrativo originado, inclusive assinar requisição 
de serviço e atestar o recebimento do objeto deste Termo de Referência nas Notas Fiscais apresentadas, fica 
designado o servidor abaixo:  
 
12.1.1. Anderson Eduardo da Silva, Secretário Municipal de Educação e Esportes, conforme Portaria nº 
010/2021, enquanto a gestão da avença será exercida pelo(a) servidor(a) Eliane dos Santos Silva. 
 
12.2. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Município de Aliança para verificação 
da conformidade do bem com as especificações exigidas no Termo de Referência e Edital, e definitivamente, por 
servidor designado pelo Município de Aliança, após a comprovação de que o serviço foi executado de acordo 
com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório. 
 
12.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos 
produtos fornecidos, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo futuro contrato.  
 
12.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do serviço, à 
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os objetos, diretamente ou por prepostos 
designados; 
 
13. MODELO DE PROPOSTA 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 

Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de solução integrada de “PLATAFORMA 
DE GESTÃO EDUCACIONAL” através de site 
especifico e licença de software, compreendendo 
atualização de dados, atualização de parametrização, 
atualização de customização, manutenção, suporte 
técnico e fornecimento de atualizações do site e 
aplicativo, edição e publicação de vídeo com 
disponibilização de mão de obra qualificada com 8 
horas/dia, cinco dias por semana concluindo 176 
horas de disponibilidade para gravação e banco de 
dados que estará disponível para acesso mesmo após 
o fim do contrato, além de demais especificações e 
detalhamentos contidos no Termo de Referência. 

12 MESES    

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 

 

13.1 - Nos preços propostos, que constituirão a única e completa remuneração para os serviços objeto da 
contratação, deverão estar computados todos os custos e despesas da CONTRATADA, nada mais podendo a 
CONTRATADA pleitear a título de pagamento, reembolso ou remuneração em razão do Contrato, de sua 
celebração e cumprimento; 
 



 

13.2 - Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal 10.192/2001, sendo que na hipótese de 
prorrogação contratual, após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no 
índice do IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo. 
 
14. PREÇOS DE REFERÊNCIA 
 
14.1 - Conforme pesquisa de mercado, foram encontrados os valores médios estimados para a contratação 
conforme tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
MENSAL 

01 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de solução integrada de “PLATAFORMA DE 
GESTÃO EDUCACIONAL” através de site especifico e 
licença de software, compreendendo atualização de dados, 
atualização de parametrização, atualização de customização, 
manutenção, suporte técnico e fornecimento de atualizações 
do site e aplicativo, edição e publicação de vídeo com 
disponibilização de mão de obra qualificada com 8 horas/dia, 
cinco dias por semana concluindo 176 horas de 
disponibilidade para gravação e banco de dados que estará 
disponível para acesso mesmo após o fim do contrato, além 
de demais especificações e detalhamentos contidos no 
Termo de Referência. 

12 MESES R$ 14.000,00 

VALOR MÉDIO ESTIMADO ANUAL 12 MESES R$ 168.000,00 

 
15. DO PAGAMENTO 

 
15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com o ateste dos serviços efetivamente 
executados e conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, condicionado, todavia, à juntada 
simultânea dos seguintes documentos:  
 
- Nota fiscal eletrônica original da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado pela Secretaria 
do CONTRATANTE; 
 
- Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS;  
 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 
12.440/2011; 
 
- Atesto do setor competente. 
 
15.2. Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos como condição 
para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 
obrigação do CONTRATANTE. 
 
15.3. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos 
relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e 
recolhidos diretamente ao poder público competente. 
 
15.4. As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o pagamento sejam 
efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada pelo número de inscrição no 
CNPJ constante deste contrato. 
 
15.5. Estando autorizada pelos Órgãos de Fazenda Estaduais ou Municipais a emitir notas fiscais eletrônicas em 
suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar em formato PDF, os documentos hábeis de 



 

comprovação das despesas (notas fiscais), recibos, certidões de regularidade, mapas de medição, conforme o 
caso. 
 
15.6. Os pagamentos serão feitos por meio de transferências bancárias emitidas pelo Setor Financeiro da 
Prefeitura de Aliança, exclusivamente para crédito direto em qualquer tipo de conta bancária informada pela 
CONTRATADA.  
 
15.7. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, devidamente apuradas em processo administrativo.  
 
15.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                                       365 
 
 
 
 

ANDERSON EDUARDO DA SILVA 
Secretário Municipal de Educação e Esportes. 

Portaria nº 010/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A 
 
 

ORD ESCOLA QUANTIDADE DE 
TURMAS 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS 

1 UNIDADE EDUCACIONAL DA PREFEITURA DE ALIANÇA 18 541 

2 ESCOLAS REUNIDAS BELARMINO PESSOA DE MELO 16 472 

3 ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO 1 37 

4 ESCOLA MUNL PROFª ANISIA PEREIRA DE LIRA 29 952 

5 ESCOLA MUNICIPAL MARIA EVANGELINA PESSOA DE 
MELO 

4 70 

6 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS MERCES PEREIRA 
RABELO 

8 132 

7 ESCOLA MUNICIPAL DR. JÚLIO DE QUEIROZ 1 15 

8 ESCOLA MUN. SANTA LUZIA 5 117 

9 ESCOLA MUN. DELFINA DE CASTRO 
(MARÉ/AJUDANTE/TERRA NOVA) 

3 72 

10 ESCOLA MUN. CHÃ DO CAMARÃ 5 140 

11 ESCOLA MUL. ANTONIO NOBERTO 19 453 

12 ESCOLA MUL EVANGELINA MORAES PESSOA DE 
MELLO 

20 506 

13 ESCOLA CORONEL JOÃO ANTÔNIO DA COSTA 
AZEVEDO 

1 20 

14 CRECHE PROFESSOR CLENIO ARAÚJO 4 63 

15 ESC. REUNIDAS JOÃO HILÁRIO PEREIRA DE LYRA 19 481 

16 ESC. REUNIDAS MONSENHOR MARINHO 20 565 

17 ESCOLA DR. WALFREDO PESSOA DE MELO 26 879 

18 CRECHE MUNICIPAL ELISA PEREIRA DE LIRA 3 76 
TOTAL 202 5591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 
DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
INFRAESTRUTURA  

 
A disponibilização de infraestrutura referente à hospedagem da solução é de responsabilidade da 
CONTRATADA, e a mesma deve garantir um SLA de 24x7 (suporte de apoio disponível 24h por dia, 
os 7 dias da semana) para este serviço. 
 
Vislumbra-se demanda de conectividade nos ambientes internos das unidades e nesse sentido a 
CONTRATADA deverá prestar assessoria a CONTRATANTE para o dimensionamento dessa 
infraestrutura, visando orientar ações futuras de adequação da mesma as demandas a serem 
atendidas.  
 
IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO  

 
O serviço de implantação deverá contemplar a instalação, configuração de banco de dados e da 
parametrização necessária conforme as especificidades do município, de forma a deixar a Solução de 
acordo com as rotinas dos públicos alvo que serão usuários e, ainda, em conformidade com seu perfil 
de acesso. 
 
A Implantação da Solução deve abranger a execução dos seguintes serviços: 

 

 Criação e manutenção de planos de contingência, backup e recuperação, bem como apoio à 
realização de testes de contingência e recuperação de backup; 

 Preparação do plano e material de eventual treinamento para capacitação dos servidores da 
Secretaria Municipal de Educação de Aliança-PE no uso da Solução e dos demais grupos de 
usuários; 

 Criação de perfis de acesso e de usuários da Solução; 

 Apoio técnico e funcional aos usuários. 
 

INTEGRAÇÂO E MIGRAÇÃO DE DADOS  
 
A CONTRATADA deve prover a integração e migração dos dados das bases dos sistemas existentes 
a fim de possibilitar seu aproveitamento na nova Solução e permitir uma integração adequada para o 
uso das funcionalidades em ambas as ferramentas. 
 
A integração dos dados das bases existentes e a carga das informações para a base de dados da 
Solução é de responsabilidade da CONTRATADA, que fará uma análise em conjunto com a equipe 
da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE e decidirão a melhor forma de 
realização da integração das bases de dados que deverá servi a WEB SERVICE ou BASE DE 
DADOS PARALELA entre o sistema de Gestão Municipal (e-cidade ou similar) e o sistema da 
CONTRATADA.  
 
A CONTRATADA deverá fazer o Backup das informações a serem integradas; 
 
Caso se detecte alguma perda de informação, ou inconsistência dos dados no processo de 
integração e migração de dados, seja esta perda de qualquer nível; a CONTRATADA deverá 
providenciar plano de contingência para execução da entrada dos dados faltantes para a Solução.   
Após conclusão da etapa de integração e migração dos dados serão realizados testes de 
consistência dos dados para a nova base de dados para que a Solução possa entrar em efetiva 
produção.   
 
TREINAMENTO  



 

O treinamento deve ser atualizado, haja vista que a equipe do município já conhece sistemas de 
gestão. O treinamento é a transferência de conhecimentos relativos à utilização da Solução, que a 
CONTRATADA passará para os servidores indicados pela Secretaria de Educação.  
 
A Secretaria de Educação será responsável por disponibilizar mobiliários, equipamentos e locais 
adequados à realização dos treinamentos, objetivando que ocorram no ambiente de trabalho.  
 
A CONTRATADA será responsável pelas despesas relativas à participação dos instrutores, tais como 
hospedagem, transporte, diárias, etc.  
 
Todo material necessário à realização do treinamento deverá ser fornecido pela CONTRATADA.  
 
Os treinamentos deverão ser ministrados por profissional (s) com formação adequada e com 
experiência comprovada em capacitações no uso da Solução.   
 
O treinamento deverá abranger os seguintes perfis: 
 

 Perfil “Gestor”, destinado aos responsáveis pelo desempenho de atribuições e responsáveis 
diretos por tomadas de decisões.  

 Perfil “Usuário”, destinado profissionais (docentes e administradores) que utilizarão e 
alimentarão de informações a Solução.  
 

Se durante o processo de treinamento, a critério da Secretaria de Educação, verificar-se o 
aproveitamento insatisfatório de qualquer dos instrutores, tal fato será comunicado a CONTRATADA 
que deverá providenciar a substituição do instrutor no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
após a notificação emitida pelos fiscais do contrato.  
 
Se durante o processo de treinamento, a critério CONTRATADA, verificar-se o aproveitamento 
insatisfatório de qualquer dos profissionais no manuseio ou operação da Solução, tal fato será 
comunicado a Secretaria de Educação, para providenciar as ações que considerar cabíveis.  
 
A Contratada deverá prestar serviços de treinamento aos servidores da Secretaria Municipal de 
Educação de Aliança, conforme os conteúdos mínimos indicados, com o intuito de assegurar a 
transferência de conhecimento para os servidores da Secretaria Municipal de Educação de Aliança; 
 
Os treinamentos deverão abranger todo corpo docente da Secretaria Municipal de Educação de 
Aliança, incluindo gestores e administradores da Solução. 
 
Para cada perfil previsto, é definida uma carga horária mínima a ser provida pela CONTRATADA, 
necessária para o desenvolvimento do nível esperado de conhecimento. São apresentadas também 
as habilidades que se espera que os profissionais adquiram após a execução do treinamento 
correspondente. 
 
Capacitação I – Perfil: Equipe de Gestores da Secretaria Municipal de Educação de Aliança: 
 

Treinamento para o adequado uso das metodologias, técnicas, ferramentas complementares 
para Equipe de Gestores da Secretaria Municipal de Educação de Aliança. 
Ao final do treinamento, os profissionais deverão estar aptos a: 
 

 Fazer uso das metodologias, técnicas e ferramentas complementares de maneira adequada; 

 Cada escola deverá fornecer até 05 (cinco) multiplicadores a fim de garantir profissional 
habilitado para orientar os demais envolvidos. 

 
Capacitação II – Perfil: Equipe de Sustentação: 



 

Treinamento visando capacitar colaboradores e multiplicadores da Secretaria Municipal de 
Educação de Aliança 
Ao final do treinamento, os profissionais deverão: 
 

 Possuir uma visão global de funcionamento da Solução; 

 Possuir condições de parametrizar e customizar a Solução; 

 Compreender o ambiente tecnológico associado a Solução e o processo adequado para 
parametrização e customização. 

 

Capacitação III – Perfil: Administradores da Solução 
 

Treinamento específico para a formação de profissionais para capacitá-los a administrar o 
ambiente da Solução; 
Ao final do treinamento, os profissionais deverão estar aptos a executar as seguintes atividades:  
 

 Configurar a Solução; 

 Monitorar a Solução; 
 
SUPORTE  
 

A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico, durante todo o período contratual, para a 
identificação e solução de problemas e dúvidas ligadas diretamente ao uso da solução, prestado 
como descrito a seguir:  
 
Atendimento Remoto, que será feito por técnicos da CONTRATADA por meio de ferramentas 
específicas, por ela definidas;  
 
Atendimento “in loco”, será feito por técnicos da CONTRATADA, nas dependências dos setores 
requisitantes, somente em caso de necessidade de intervenção local no prazo de 6 horas para 
solicitações de prioridade alta.  
 
Ter uma proximidade física e disponibilidade de profissionais com no máximo 4 horas de 
deslocamento e distância máxima de 100 quilômetros da Secretaria Municipal de Educação de 
Aliança; 
 
O suporte a Solução tem como finalidade a execução das seguintes atividades pela Contratada: 
 

 Apoio à Secretaria Municipal de Educação de Aliança na operação da Solução; 

 Correção de todo e qualquer erro que seja detectado na Solução e nas rotinas 
implementadas. 

 Retreinamento complementar de capacitação de usuario(s), nos casos em que a Secretaria 
Municipal de Educação de Aliança identificar a necessidade. 
 

Na atividade de suporte incluem-se os serviços de manutenção para que o uso das funcionalidades 
atinja os objetivos desejados quanto ao funcionamento, de acordo com as necessidades dos setores 
requisitantes e com as seguintes classificações:  
 
Manutenção Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento da Solução.   
 
Manutenção Preventiva, que visa evitar a ocorrência de defeitos de funcionamento da Solução.   
 
No momento da abertura do chamado para correção de falhas da Solução, a CONTRATADA indicará 
o nível de prioridade do atendimento, que deverá atender a:  
 



 

 Prioridade Normal, aquela em que a demanda deverá ser resolvida em até 16 horas;  

 Prioridade Média, aquela em que a demanda deverá ser resolvida em até 12 horas;  

 Prioridade Alta, aquela em que a demanda deverá ser resolvida em até 6 horas.   
 

Quando se tratar de dúvidas sobre como inserir alguma informação ou como emitir determinado 
relatório, a CONTRATADA deverá responder imediatamente, remotamente.  
 
Os serviços de suporte para atendimento “in loco” deverão ser prestados por profissionais com 
formação e experiência comprovada no uso da Solução.   
 
Para as solicitações de quaisquer atendimentos que não tenham sido solucionados por meio de 
suporte técnico nos prazos mencionados neste Termo de Referência, por razões alheias à 
CONTRATADA, deverão ser apresentados cronogramas de trabalho que serão submetidos à 
aprovação dos setores requisitantes e/ou a gestão da Secretaria de Educação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA SOLUÇÃO 

 
O Sistema deverá possuir no mínimo as características por módulo descritas abaixo:  

 
1. MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTATÍSTICAS/PROJETOS/CURSOS/PROGRESSO:  
 

1.1- Receber e registrar a solicitação de demanda de um novo curso identificada por meio de estudos de 
mercado ou atendimento a uma demanda específica;  
 

1.2- Matrícula:  
 

 1.2.1- Pré-matrícula;  

 1.2.2- Validação da matrícula;  
 1.2.3- Ficha de matrícula;  
 1.2.4- Transferência de turma;  

 1.2.5- Transferência de unidade escolar;  
 1.2.6- Acompanhar planejamento escolar:  

 1.2.7- Acompanhar a execução das atividades escolares para um período específico;  
 1.2.8- Parametrizar o calendário escolar;  
 1.2.9- Parametrizar a data de início e término do período escolar;  

 1.2.10- Parametrizar período para o recesso escolar;  
 1.2.11- Parametrizar processo seletivo;  
 1.2.12- Parametrizar quantidade de dias letivos por período escolar;  

 1.2.13- Parametrizar feriados;  
 1.2.14- Parametrizar eventos de âmbito nacional e regional;  
 1.2.15 - Parametrizar Conselho de Classe/Curso;  

 1.2.16 - Parametrizar Data limite de matrícula, rematrícula e resultados de avaliação.  
 
2 – MÓDULO DE PLANO DE ENSINO DO BNCC E OU DO ESTADO DE PERNAMBUCO E OU 

MUNICIPAL: 
 
2.1- Metodologias de ensino;  

2.2- Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes);  
2.3- Práticas Pedagógicas;  
2.4- Sistema de Avaliação;  

2.5- Referências Básicas;  
2.6- Referências Complementares. 
 

3 – MÓDULO DE PLANO DE AULA: 
 
3.1- Data da aula;  

3.2- Competências;  
3.3- Conhecimentos;  
3.4- Habilidades;  

3.5- Práticas Pedagógicas;  
3.6- Sistema de Avaliação. 

 
4 – MÓDULO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR:  
 

4.1- Plano de curso;  
4.2- Projeto Político Pedagógico/Proposta Pedagógica;  
4.3- Montagem de Turma e Horários. 

 
5 – MÓDULO DE  DIÁRIO DE CLASSE:  
 

5.1- Turma Gerencial;  



 

5.2- Plano de Aula;  
5.3- Divisão de turmas e subturmas; 
5.4- Frequência escolar; 

5.5- Planejamento de aula; 
5.6- Registro de aula. 

 
6 – MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS: 
 

6.1- Matrícula total; 
6.2- Percentual de evasão;  
6.3- Taxa de desistentes;  

6.4- Pesquisas Qualitativas e Quantitativas;  
6.5- Emissão de Histórico dos Alunos;  
6.6- Emissão de Certificados e Diplomas;  

6.7 -Emissão de registros de atestados;  
6.8- Emissão de declarações;  
6.9- Emissão de Boletins;  

6.10- Emissão de Ficha 18, ou semelhante. 
 
7 – MÓDULO DE BIBLIOTECA:  

 
7.1- Cadastro de acervos;  
7.1.1- Consulta de acervos;  

7.1.2- Relatórios;  
7.1.3- Backups;  
7.1.4- Permite a gestão (inclusão, alteração, consulta e exclusão) de acervos (em meio físico ou eletrônico) 

de livros, documentos, periódicos, trabalhos, mídias (imagem, texto, apresentações, links, planilhas, 
animações, vídeos, áudios); 
7.1.5- Permite a busca de objetos do acervo por assunto, título, área e palavraschave;  

7.1.6- Permite emissão de listas de publicações por autor e assuntos;  
7.1.7- Efetua pesquisa e a reserva do acervo da biblioteca. 
 

8 – MÓDULO DE SECRETARIA ESCOLAR 
 

8.1- Gestão de assinatura digital; 
8.2- Gestão eletrônica de documentos;  
8.3- Requerimentos online;  

8.4- Ambiente EAD - Ensino a Distância; 
8.5- Ambiente Virtual de Aprendizado; 
8.6- Calendário Geral de Atividades Alunos;  

8.7- Turma, Disciplina, Tipo Atividade, Situação Atividades;  
8.8-Avaliação On-line, tipo avaliação (parâmetros de monitoramento das avaliações), tempo limite 
realização avaliação on-line (em minutos), tipo controle tempo limite conclusão disciplina, tempo limite 

conclusão todas disciplinas (dias), tempo limite conclusão curso (dias) - calcular média final após 
realização atividade discursiva, calcular média final após realização avaliação on-line, notificar aluno prazo 
conclusão estudos, notificar alunos que ficar sem logar no sistema, notificar aluno atividade discursiva, 

notificar professor dúvidas não respondidas;  
8.9- Configuração Conteúdo Turma;  
8.10- Identificador Turma, Curso, Turno;  

8.11- Gestão Avaliação On-line;  
8.12- Matrícula, Unidade Ensino, Disciplina e Período, série;  
8.13- Programação Tutoria On-line;  

8.14- Conteúdo;  
8.15- Cadastro de disciplina, Descrição, Assunto Disciplina;  
8.16- Parâmetros Monitoramento;  

8.17- Monitoramento Alunos EAD, Disciplina, Assunto, Aluno;  
8.18- Matrícula On-line, Descrição do Curso, Disponibilizar/Divulgar (para a Comunidade, Aluno, Professor, 
Coordenador); 



 

8.19- Banco de Questões;  
8.20- Exercícios, Lista de Exercícios, Questões On-line e Questões Presenciais; 
8.21- Relatórios Diversos do Módulo Ensino à Distância. 

 
9. MÓDULO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 
9.1. Disponibilizar aplicativo na plataforma Android para o motorista. 
9.2. A plataforma deve possuir sistema módulo web de gestão do transporte com mapas e 

monitoramentos. 
9.3. Permitir utilizar o cadastro de alunos, escolas, veículos e motoristas da plataforma. 
9.4. Cadastro de linhas. 

9.5. Permitir o gerenciamento de múltiplas rotas. 
9.6. Cadastro de alunos por roteiro, restringindo usuários que não estiverem cadastrados.  
9.7. Permitir informar quando o aluno é usuário de transporte escolar e qual a rota e tipo de transporte 

utilizado. 
9.8. Garantir autenticação dos usuários do transporte escolar através do aplicativo ou carteira impressa 
(física) com QRCode utilizando o smartphone do veículo. 

9.9. Permitir o acompanhamento da frota através de GPS  do smartphone em tempo real.  
9.10. Permitir ao motorista sinalizar os envolvidos sobre sinistros na rota como atrasos, acidentes, entre 
outros. 

9.11. Permitir o acompanhamento da frota com seu posicionamento em tempo real via GPS. 
9.12. Permitir a emissão de relatórios de viagens com nome do motorista, veículo, data, linha, hora de 
partida, hora de chegada e passageiros. 

9.13. Permitir aos alunos e responsáveis o acompanhamento das viagens iniciadas em tempo real pelo 
aplicativo do responsável e/ou aluno. 
9.14. Permitir detalhes das viagens com check-in dos usuários, dados dos veículos, dados do motorista, 

itinerário e escolas pertencentes. 
 
10. MÓDULO DE COMUNICAÇÃO: 

 
10.1. A plataforma deve permitir o envio de avisos para toda a rede ou para escolas específicas, bem como 
o direcionamento das mensagens para todos os usuários, alunos, responsáveis ou professores com 

notificações do tipo “Push” e exibição no aplicativo. 
10.2. A plataforma deve permitir postagens com texto e imagens em formato de rede social, permitindo a 

exibição pelo sistema web e aplicativo. 
10.3. A plataforma deve permitir a criação de enquetes, com acompanhamento, agendamento e validade 
das enquetes, as respostas devem ser efetuadas pelo aplicativo e com notificações “Push”.  

10.4. A plataforma deve permitir a exibição de campanhas publicitárias nos aplicativos com a possibilidade 
de inserção de imagens, agendamento e validade das campanhas. 
10.5. A plataforma deve permitir o agendamento de eventos na rede escolar ou em unidade escolar 

específica, com envio de mensagens “PUSH” para os aplicativos. 
10.6 A plataforma deve contemplar um “Arquivo Digital” do qual a Secretaria Municipal de Educação e 
Esportes possa distribuir documentos digitais para todas as unidades escolares nos formatos “PDF, DOC, 

XLS, XML e PPT”. 
 
11. MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

 
11.1. Disponibilizar aplicativo na plataforma Android para o funcionários e nutricionistas. 
11.2. Disponibilizar sistema web para funcionários e nutricionistas. 

11.3. Permitir disponibilizar o cardápio de refeições diárias e semanais.  
11.4. Permitir configurar diversos cardápios para turnos diferentes. 
11.5. Permitir a construção de cardápios independentes por escola. 

11.6. Permitir fácil edição do cardápio. 
11.7. Disponibilizar a informação do cardápio de refeições no APP. 
11.8. Permitir a geração de carteiras com QRCode que devem ser impressas (físicas) e disponibilizadas 

pelo aplicativo. 
11.9. Permitir a contabilização de refeições servidas através de carteirinha com QRCode.  



 

11.10. Permitir que o nome, as questões médicas e a foto do usuário sejam exibidas ao profissional no 
momento da autenticação por QRCode, esta informação serve para orientar a nutricionista quanto ao tipo 
de refeição será servida ao aluno. 

11.11. Informar a quantidade de refeições que foram servidas por período. 
11.12. Permitir gerar relatório com nome e foto do usuário referente a quantidade de refeições servidas por 

período. 
11.13. Disponibilizar painel de gerenciamento para acompanhamento de refeições servidas em tempo real 
em todas as escolas da rede em tempo real por período. 

11.14.Permitir a leitura do QRCode por computador, tablet ou smartphone. 
 
12. MÓDULO DE INFORMAÇÕES PARA PROFESSORES: 

 
12.1 Disponibilizar aplicativo na plataforma Android para professores. 
12.2 O Aplicativo deve funcionar totalmente OFF-LINE (sem internet), permitindo que os dados sejam 

enviados posteriormente quando conectado a internet. 
12.3 O aplicativo deve no mínimo permitir as seguintes funções: Criar avaliações, lançar notas, informar 
frequência, criar atividades, acompanhar a agenda de atividades, leitor de QRCode, canal de notícias, 

editar perfil e carteira com QRCode. 
12.4Disponibilizar sistema web para professores. 
12.5 Permitir ao professor adicionar tarefas com agendamento e a possibilidade de distribuir conteúdos 

digitais. 
12.6 Permitir o professor a criar agendamento de avaliações. 
12.7 Permitir ao professor inserir e disponibilizar conteúdos em forma de documentos no formato PDF, MS 

Word, MS Excel, imagens, links e vídeos. 
12.8 Possuir integração nativa com YouTube facilitando a pesquisa na montagem das aulas. 
12.9 Permitir ao professor lançar frequência. 

12.10 Permitir ao professor lançar notas. 
12.11 Disponibilizar agenda de atividades para organização da rotina do professor  
12.12 Permitir ao professor, com único login e senha, migrar entre disciplinas, turmas e escolas que 

ministre aulas. 
12.13 Permitir ao professor inserir plano de aula de acordo com o planejamento do coordenador 
pedagógico.  

12.14 Permitir canal de comunicação entre o professor e a administração escolar e vice-versa. 
12.15 Permitir a visualização de informações como nome completo, matrícula e fotos dos alunos.  

12.16 Permitir a publicação de mural e publicação de fotos de atividades e rotinas escolares para 
acompanhamento de outros grupos de usuários. 
12.17 Permitir ao professor relatar ocorrências e comportamentos, inclusive com a possibilidade de 

recomendar as esferas competentes a aplicação de advertências para alunos. 
12.18 Permitir a geração de relatórios de notas e frequências. 
12.19 Permitir a geração de Indicador de desempenho das turmas. 

12.20 Permitir a disponibilização de exercícios personalizados com “gameficação”, por exemplo do tipo 
quiz, com o objetivo de avaliar os alunos. 
12.21 A plataforma deve conter um banco de dados de perguntas e respostas que serão utilizadas pela 

rede de educação. 
12.22 Permitir a diagramação de atividades para impressas, tarefas do qual o utilizador disponha de 
recursos como textos, imagens, banco de dados de perguntas, links e vídeos ativados pelo leitor de 

QRCode integrado no aplicativo do aluno, responsável e professor. 
12.23 Permitir de forma dinâmica e massiva a leitura e correção automática de cartões respostas através 
de sistema desktop integrado a plataforma web, visando proporcionar agilidade, transparência e solidez 

nos resultados das avaliações, facilitando as correções de provas objetivas com auxílio de marcadores.  
12.24 Permitir o lançamento automático dos resultados das avaliações na plataforma web, através do 
sistema de leitura de gabarito composto por um sistema de leitura de código QR, com objetivo de identificar 

os alunos, unidades escolares, turmas e disciplinas. 
12.25 Permitir a configuração modelos de leitura e a personalização de gabaritos digitais, afim de permitir a 
comparação com os documentos escaneados que serão analisados. 

12.26 Emitir notificação e e-mail para alunos e responsáveis a cada ação inserida pelo professor.  
12.27 Gerar carteira física e virtual com informações do professor e QR Code, para controle de acessos.  



 

12.28 Permitir a leitura de QR Code através de leitor integrado no aplicativo para acesso a conteúdos 
digitais. 
12.29 Permitir aos professores a transmissão de aula “Ao Vivo” para os alunos, através do sistema web ou 

smartphone. 
12.30 Permitir acompanhamento das entregas das tarefas com observações. 

12.31 Permitir criar tarefas para grupos específicos de alunos. 
12.32 Permitir controle de ausentes nas aulas planejadas. 
12.33 A plataforma deve possuir integração nativa com o Wikipédia para coleta de conteúdos. 

12.34 A plataforma deve enviar notificações do tipo push para responsáveis e alunos para as ações de 
frequência, notas, avaliações e tarefas. 
12.35 A plataforma deve oferecer aos professores informações de desempenho, dados pessoais, currículo, 

atividades, tarefas, eventos, comunicações, disciplinas, grades de horário e informações estatísticas. 
12.36 A plataforma deve possuir sistema de notificação para o acompanhamento e entrega de atividades 
pelos alunos 

12.37 A plataforma deve permitir a leitura de máquina por áudio, permitindo que pessoas com deficiência 
possam acompanhar o conteúdo adicionado nas aulas previamente cadastrados. 
12.38 A plataforma deve sugerir conteúdos relacionados a aula que será adicionada na plataforma.  

 
13. MÓDULO DE INFORMAÇÕES PARA ALUNOS, PAIS E RESPONSÁVEIS: 
 

13.1 Disponibilizar aplicativo na plataforma Android e IOS para alunos e responsáveis.  
13.2 O aplicativo deve no mínimo permitir as seguintes funções: Acompanhar avaliações, frequência, 
atividades, acompanhar a agenda da escola, ter acesso a material didático digital (vídeos, pdf, doc, xls, 

ppt, YouTube e links da internet), leitor de QRCode, canal de notícias, canal de bullying, mural de 
atividades, jogo educacional (Quiz), biblioteca virtual, transmissões de vídeo, chat, acompanhamento de 
transporte em tempo real, editar perfil e carteira com QRCode. 

13.3 Permitir ao aluno e responsáveis a visualização de tarefas. 
13.4 Permitir ao aluno e responsáveis a visualização de agendamento de avaliações. 
13.5 Permitir ao aluno e responsáveis a visualização de conteúdo em forma de documentos no formato 

PDF, MS Word, MS Excel, imagens e vídeos e youtube, disponibilizado pelos professores.  
13.6 Permitir ao aluno e responsáveis o acompanhamento da frequência escolar e o recebimento de alerta 
em tempo real através de notificação por aplicativo ou e-mail. 

13.7 Permitir ao aluno e responsáveis a visualização de notas. 
13.8 Permitir ao aluno e responsáveis o acompanhamento em tempo real do boletim escolar com gráfico 

de rendimento. 
13.9 Permitir aos alunos e responsáveis o acompanhamento das entregas de atividades, bem como a 
avaliação dos professores no tocante as tarefas de casa. 

13.10 Permitir aos responsáveis o acompanhamento de múltiplos estudantes na rede de ensino municipal 
com único login e senha. 
13.11 Permitir aos responsáveis e aluno a visualização do plano de aula das disciplinas.  

13.12 Permitir ao responsáveis e aluno a visualização da grade de aula. 
13.13 Permitir canal de comunicação entre a direção e os responsáveis pelo aluno. 
13.14 Permitir inserir foto de perfil. 

13.15 Permitir a visualização de mural, comentários, fotos de atividades e rotinas escolares publicadas 
pela escola. 
13.16 Permitir ao aluno participar e responder atividades disponibilizadas através de exercícios 

gameficados, por exemplo do tipo quiz. 
13.17 Permitir o recebimento de notificação e avisos por e-mail para cada ação inserida pelo professor ou 
pela escola. 

13.18 Gerar carteira virtual e física com QR Code para controle de acessos. 
13.19 Permitir a alteração de senha de acesso.  
13.20 Permitir o acesso a biblioteca virtual com títulos de domínio público e material didático 

disponibilizado pela rede de ensino. 
13.21 Permitir o compartilhamento e impressão dos materiais disponibilizados pela biblioteca virtual.  
13.22 Permitir ao aluno relatar de forma segura problemas relacionados ao bullying. 

13.23 Permitir que alunos e responsáveis respondam as enquetes através do aplicativo.  
13.24 Permitir que alunos e responsáveis acessem as aulas “Ao Vivo” com chamadas por vídeo e chat.  



 

A plataforma deve permitir a leitura de máquina por áudio, permitindo que pessoas com deficiência possam 

acompanhar o conteúdo adicionado nas aulas previamente cadastrados. 

14. MÓDULO DE INFORMAÇÕES PARA GESTORES: 
 

14.1 Disponibilizar sistema web para Gestores. 
14.2 A plataforma voltada aos gestores tem acesso de forma integrada aos módulos de Gestão, transporte, 
refeição, Controle de Acesso, TV, Matrícula, Comunicação, área pedagógica, etc. Em resumo aos itens 

descritos neste documento. 
14.3 A plataforma de possuir ambiente para a Secretaria de Educação. 
14.4 O ambiente para a Secretaria Municipal de Educação e Esportes deve permitir o acompanhamento 

dos dados gerados pelas escolas, informações sobre vagas disponíveis, alunos, professores, IDEB, 
desempenho, frequência, escolas e dados do INEP. 
14.5 A plataforma deve ter sistema  de busca simplificada para localizar qualquer usuário cadastrado na 

base de dados, as consultas devem ser realizadas por nome, cpf ou matrícula em todas as escolas da 
rede. 
14.6 A plataforma deve possuir ambiente para a escola. 

14.7 Permitir Emissão de notificações para informar a inclusão de avisos, informativos, tarefas, atividades, 
avaliações, lançamentos de notas, lançamentos de frequências e aviso de mensagens, inclusive para 
grupos específicos de usuários; 

14.8 Permitir o envio de e-mail para informar a inclusão de avisos, informativos, tarefas, atividades, 
avaliações, lançamento de notas, lançamento de frequências e aviso de mensagens, inclusive para grupos 
específicos de usuários; 

14.9 Permitir o cadastro de usuários (alunos, responsáveis, professores, administradores e funcionários)  
14.10 A plataforma deve gerar de forma automática o histórico escolar. 
14.11 A plataforma deve permitir a montagem das grades de aulas. 

14.12 A plataforma deve permitir a configuração de períodos escolares. 
14.13 A plataforma deve permitir configurações específicas para cada unidade escolar de forma individual, 
como tipos de avaliações, transporte, bullying, refeição e permissão de postagens.  

14.14 A plataforma deve ter sistema de busca simplificada para localizar qualquer usuário cadastrado na 
base de dados, as consultas devem ser realizadas por nome, CPF ou matrícula na escola 
14.15 A plataforma deve emitir relatórios que serão definidos pela rede. 

14.16 Permitir a direção da escola e ao docente acompanhar pendências de atrasos relacionados a 
lançamento de frequência e notas de avaliações por parte dos professores. 

14.17 Canal direto para identificação, controle e inibição de bullying. 
14.18 Permitir criar enquetes e acompanhar as respostas pelos gestores do sistema. 
14.19 Permitir a transferência de alunos para outras escolas da rede 

14.20 Permitir a transferência de alunos para outras turmas 
14.21 Identificar alunos abaixo da média em tempo real. 
14.22 Identificar alunos com maior índice de faltas em tempo real. 

14.23 Identificar alunos em evasão escolar em tempo real; 
14.24 Canal para publicação de mural e de fotos de atividades e rotinas escolares para acompanhamento 
pelos responsáveis. 

14.25 Permitir a definição de perfis de acessos específicos para cada tipo de usuário, tais como: secretaria 
de educação, equipe pedagógica, merendeiras, motoristas, secretários escolares, diretores de escolas, 
docentes, alunos e responsáveis por alunos. 

14.26 Permitir a inclusão de avisos da escola. 
14.27 Permitir a inclusão de eventos da escola. 
14.28 Permitir a geração, manutenção e controle dos acessos (login e senha) para os alunos, 

responsáveis, docentes e administradores, em todas as plataformas de uso.  
14.29 Permitir informar quando o aluno é usuário de transporte escolar e qual a rota e tipo de transporte 
utilizado. 

14.30 Permitir a autenticação do usuário do transporte escolar através da carteirinha com QRCode.  
14.31 Permitir o gerenciamento de múltiplas rotas do transporte escolar. 
14.32 Permitir o monitoramento da frota de transporte escolar através de GPS em tempo real.  

14.33 Permitir ao motorista notificar sobre eventos na rota, tais como: como atrasos e acidentes.  
14.34 Permitir o cadastro de fila de espera (alunos que aguardam vagas na rede de ensino), gerando 
protocolo. 



 

14.35 Lista de protocolos da fila de espera. 
 
15. MÓDULO DE INFORMAÇÕES PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 
15.1 Permitir o planejamento das aulas ao longo do ano de acordo com a Base Comum Curr icular (BNCC). 

15.2 Permitir que o coordenador pedagógico adicione itens personalizados ao planejamento.  
15.3 Permitir que o coordenador pedagógico acompanhe em tempo real os planos de aula gerados pelos 
professores. 

15.4 Permitir que o coordenador pedagógico acompanhe os alunos que faltaram as atividades escolares. 
15.5 Permitir que o professor gere QR CODE com suporte a vídeos na internet.  
15.6 Permitir que o coordenador pedagógico acompanhe todos os planos de aulas gerados pelos 

professores. 
15.7 Permitir a coordenação pedagógica acompanhar as aulas em tempo real, via vídeo ou chat.  
15.8 Permitir a inclusão de perguntas e respostas no banco de dados de questões. 

15.9 Permitir a diagramação de atividades para impressas, tarefas do qual o utilizador disponha de 
recursos como textos, imagens, banco de dados de perguntas, links e vídeos ativados pelo leitor de 
QRCode integrado no aplicativo do aluno, responsável e professor. 

15.10 Permitir de forma dinâmica e massiva a leitura e correção automática de cartões respostas através 
de sistema desktop integrado a plataforma web, visando proporcionar agilidade, transparência e solidez 
nos resultados das avaliações, facilitando as correções de provas objetivas com auxílio de marcadores.  

15.11 Permitir o lançamento automático dos resultados das avaliações na plataforma web, através do 
sistema de leitura de gabarito composto por um sistema de leitura de código QR, com objetivo de identificar 
os alunos, unidades escolares, turmas e disciplinas. 

15.12 Permitir a configuração modelos de leitura e a personalização de gabaritos digitais, afim de permitir a 
comparação com os documentos escaneados que serão analisados. 
15.13 A plataforma deve permitir a leitura de máquina por áudio, permitindo que pessoas com deficiência 

possam acompanhar o conteúdo adicionado nas aulas previamente cadastrados. 
 
 

Eliane dos Santos Silva 
- Sec. Adjunta - 

 

 
Anderson Eduardo da Silva 

Secretário de Educação e Esportes 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 
1. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021. 

 
Prezados Senhores, 
 
Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 
10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.  
 
 

2. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
(Nome da Empresa) 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada. 
(Endereço Completo) 

 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de Aliança – PE, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 

3. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
(Nome da Empresa) 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 
(Endereço Completo) 
 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

LOCAL E DATA 
EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR 

 
 

4. DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 
 
 
(Nome da Empresa) 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 
(Endereço Completo) 

 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
 

LOCAL E DATA 
EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR 

 
OBS.  
Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 



 

 
5. MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 
 

 
A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, 
por intermédio de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) ______________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, declara que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 
E ainda DECLARO, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006 e que cumpriremos todas as condições estabelecidas no Edital. 
 

LOCAL E DATA 
EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR 

 
 
 

6.DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura 
Municipal de Aliança - PE, que a empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e 
de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a 
fornecer os itens objeto deste certame, sob as penas da Lei.  
 
 

LOCAL E DATA 
EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR 

 
 
 

7. DECLARAÇÃO DE PARENTESCO E RELAÇÃO FAMILIAR 
 

 
(Razão Social)  ________________________________________________ 
CNPJ/MF Nº __________________________________________________ 
Sediada_______________________________________________________ 

 
Declaro para os devidos fins, que de acordo com o Art. 9 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que na 
empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da 
Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos 
(Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores 
investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são 
verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei.  
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 

LOCAL E DATA 
EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL/PROCURADOR 

 
 
 
 

 



 

ANEXO III 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 041/2021 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica nº _____/2021acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
NOME DA EMPRESA: CNPJ: 
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
ENDEREÇO, E-MAIL e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução 
integrada de “PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL” através de site especifico e licença 
de software, compreendendo atualização de dados, atualização de parametrização, atualização 
de customização, manutenção, suporte técnico e fornecimento de atualizações do site e 
aplicativo, edição e publicação de vídeo com disponibilização de mão de obra qualificada com 
8 horas/dia, cinco dias por semana concluindo 176 horas de disponibilidade para gravação e 
banco de dados que estará disponível para acesso mesmo após o fim do contrato, além de 
demais especificações e detalhamentos contidos no Termo de Referência. 

 
 

DESCRIÇÃO DO ITEM 
UNID. 

 
VALOR MENSAL 

 
VALOR TOTAL 

(12 MESES) 

Descrição completa do item ofertado Mês R$ R$ 

 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
  
CONDIÇÕES GERAIS 

 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, 
bem como o inteiro teor do Termo de Referência. 
 
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, equipamentos, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão de abertura. 
 

LOCAL E DATA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA EMPRESA 

 
 
 



 

 

ANEXO IV  
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 

ENTRE SI, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO 
OUTRO LADO A EMPRESA _________________________. 
CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 057/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021. 
 
CONTRATO Nº ________/20xx. 

 
O MUNICÍPIO DE ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 
10.164.028/0001-18, com sede na Rua Domingos Braga, S/N, Centro – Aliança - PE, representada 
neste ato pelo Sr. XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, brasileiro, casado, comerciante, 
residente no Loteamento UEPA - Aliança – PE, portador da Carteira de Identidade nº. 5.145.279 
SDS/PE e inscrito no CPF/MF 026.682.864-76, doravante denominado CONTRATANTE, e da outra 

parte _____________________ CNPJ ________________ situada na ________________ N° 
___________ – ____________. - _________ – _________ - __________, neste ato representado 
pelo Senhor  ____________ CPF _______________ residente e domiciliado na 
____________________, nº. _________, – Bairro: ____________ – Cidade: _________ – UF: _____, 
doravante denominado CONTRATADO, estabelecem o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, e bilateralmente aceitam, ratificam e outorgam, mediante as condições e cláusulas a 

seguir dispostas pelas partes, a que estão obrigadas a cumprir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Prestação de serviços de solução integrada de “PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL” 
através de site específico e licença de software, compreendendo atualização de dados, 
atualização de parametrização, atualização de customização, manutenção, suporte técnico e 
fornecimento de atualizações do site e aplicativo, edição e publicação de vídeo com 
disponibilização de mão de obra qualificada com 8 horas/dia, cinco dias por semana 
concluindo 176 horas de disponibilidade para gravação e banco de dados que estará 
disponível para acesso mesmo após o fim do contrato, além de demais especificações e 
detalhamentos contidos neste Termo de Referência., conforme detalhamento apresentado na 
Cláusula Segunda e especificações constantes do Edital do Processo Licitatório nº 057/2021, 
Pregão Eletrônico nº 041/2021, e da proposta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR 
 

Pelo objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 
estimado de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme disposto na proposta da CONTRATADA, 

sintetizada na tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

MENSAL 
VALOR TOTAL 

01 

Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de solução integrada de “PLATAFORMA 
DE GESTÃO EDUCACIONAL” através de site 
especifico e licença de software, compreendendo 
atualização de dados, atualização de 
parametrização, atualização de customização, 
manutenção, suporte técnico e fornecimento de 
atualizações do site e aplicativo, edição e publicação 

12 MESES   



 

de vídeo com disponibilização de mão de obra 
qualificada com 8 horas/dia, cinco dias por semana 
concluindo 176 horas de disponibilidade para 
gravação e banco de dados que estará disponível 
para acesso mesmo após o fim do contrato, além de 
demais especificações e detalhamentos contidos no 
Termo de Referência. 

 
Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, fretes, seguros, 

equipamentos, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
12.361.0017.2020.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiro- Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
I - O objeto deverá ser executado de acordo com a proposta, Termo de Referência e com as 
especificações descritas na Cláusula Segunda deste Contrato. 
 
II - A Contratada deverá iniciar os serviços, em até 03 (três) dias úteis, após recebimento de Ordem 
de Serviços emitida pelo Secretário de Educação. 
 

III - A execução dos serviços deverá obedecer os prazos e demais condições estabelecidas nos 
itens5, 6 e 7 do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

I - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e 
do Termo de Referência (Anexo I);  
 
II - Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto deste Contrato; 
 
III - Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou 
anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como, 
comunicar, por escrito e de forma detalhada; 
 
IV -  Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na implantação e customização do sistema; 
 
V -  Apresentar os produtos definidos na qualidade e prazos definidos pela CONTRATANTE; 
 
VI - Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE; 
 
VII - Facilitar a supervisão acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATANTE, fornecendo, 
sempre que solicitados, informações e documentos relacionados com a execução do objeto; 
 
VIII - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus técnicos 
não terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
 



 

IX - Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, principalmente as que disserem respeito à 
segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a 
execução dos serviços; 
 
X - Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza a 
que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida 
divulgação e / ou incorreta ou descuidada utilização; 
 
XI - Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, alimentação 
e transporte, compreendendo-se o deslocamento de seus empregados, bem como tudo que as leis 
trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade 
objeto da contratação; 
 
XII - Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 
sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e 
outros análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 
 
XIII - Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada 
material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua 
fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
 
XIV - Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
 
XV -  Fornecer toda e qualquer documentação, projetos, manuais, etc., produzidos durante a 
execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital (CD Rom, drive, ou 
semelhante); 
 
XVI - Apresentar o cronograma de implantação para a CONTRATANTE, de forma a atender as 
conveniências de datas e horários; 
 
XVII - Emitir, relatórios sobre os atos relativos à execução do Contrato, para facilitar o 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e 
à proposta de aplicação de sanções. 
 
XVIII - Disponibilizar à CONTRATANTE, o Banco de Dados com todos os dados gerados durante a 
execução do contrato, com funcionalidade de migração para outro sistema.  
 
XIX - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato, sujeitando-se às sanções nele 
estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;  
 
XX - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a 
quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;  
 
XXI - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;  
 
XXII - Manter os preços pactuados;  
 
XXIII - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para 
ateste e pagamento. 
 
XXIV– Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação; 
 
XXV –Indicar preposto. 
 



 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I -  Publicar o extrato deste contrato no seu Diário Eletrônico;  
 
II - Fornecer as informações e documentos indispensáveis para a elaboração dos produtos 
mencionados; 
 
III - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
 
IV - Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, avaliação e ajustes nas 
etapas previstas de implantação;  
 
V -  Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um Grupo de Trabalho designado. 
Verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora, inclusive quanto à continuidade 
da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE, não devem ser interrompidas; 
 
VI - Receber o objeto deste contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto 
executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 041/2021, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica; 
 
VII - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva execução do objeto desta licitação;  
 
VIII - Vetar o recebimento de qualquer serviço que considerar incompatível com as especificações 
apresentadas na proposta da CONTRATADA;  
 
IX - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados neste contrato, comunicando à 
CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los; 
 
X - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O contrato terá validade a partir da data de sua assinatura até 12(doze) meses, respeitando a 

vigência dos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 
nº 8.666/93. 
 
Parágrafo único – Caso ocorra a prorrogação acima prevista e a vigência do contrato supere 12 
meses, o valor poderá será reajustado, no tempo oportuno, pelo índice IPCA/IBGE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

A CONTRATANTE indicará servidor para acompanhar a execução do contrato, que atestará o 
recebimento provisório e definitivo dos serviços executados.  
 
§ 1º O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo CONTRATANTE para 
verificação da conformidade do serviço com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, 
por servidor designado pelo Município de Aliança, após a comprovação de que o serviço foi 
executado de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório. 
 



 

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos 
serviços prestados, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  
 
§ 3º Caso o objeto não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem como não 
atenda ao contido no contrato, será o mesmo rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA o prazo 
de 24 (vinte e quatro)horas, contados a partir do recebimento do comunicado expedido pelo 
CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, refazer o serviço. A 
CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.  
 
§ 4º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas das Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  
 
§ 5º Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. O representante do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, 
registrará em sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em 10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas convenientes.  
 
§ 6º A gestão do contrato será de responsabilidade do servidor(a) Eliane dos Santos Silva, 
enquanto a fiscalização da avença será exercida pelo(a) servidor(a) Anderson Eduardo da Silva. 

 
CLÁUSULA NONA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, condicionados, todavia, à juntada 
simultânea dos seguintes documentos:  
 
I - Nota fiscal eletrônica original da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado pela 
Secretaria do CONTRATANTE; 
 
II - Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e 
FGTS; 
 
III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à 
Lei Federal nº 12.440/2011; 
 
IV – Atesto do setor competente. 
 
§1º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos como 
condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do 
prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 
 
§2º O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os 
tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da 
despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 
 



 

§3º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o 
pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada 
pelo número de inscrição no CNPJ constante deste contrato. 
 
§4º Estando autorizada pelos Órgãos de Fazenda Estaduais ou Municipais a emitir notas fiscais 
eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar em formato PDF, 
os documentos hábeis de comprovação das despesas (notas fiscais), recibos, certidões de 
regularidade, mapas de medição, conforme o caso. 
 
§5º Os pagamentos serão feitos por meio de transferências bancárias emitidas pelo Setor Financeiro 
do Município de Aliança, exclusivamente para crédito direto em qualquer tipo de conta bancária 
informada pela CONTRATADA.  
 
§6º O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, devidamente apuradas em processo 
administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO 
FINANCEIRA 
 

Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde 
que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, 
e § 5º da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
§ 1º Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser acompanhada de 
comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, e, caso 
aprovada, deverá ser formalizada por meio de aditamento ao contrato. 
 
§ 2º Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                           365 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 
 

O cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo sujeitará a CONTRATADA 
à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002.  



 

§ 1º As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA 
às seguintes sanções: 
 
I - Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais constitua falta 
leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo significativo para o objeto contratual; 
 
II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 
 
a) Pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1% do 
valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido, 
até o limite de 10% do valor de referência; 
 
b) Pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda 
não cumprido; 
 
c) Pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas na execução 
do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% a 1% do valor 
global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido; 
 
d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, 
entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se seguirem 
à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda 
não cumprido;  
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste termo contratual ou nas Leis Federais nº 
8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do 
valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento. 
 
II - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Aliança pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da 
CONTRATADA que 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. 
 
§ 2º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
 
I - Atraso injustificado na execução do contrato; 
 
II - Inexecução total ou parcial do contrato. 
 
§ 3º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o 
atraso for superior a 5 (cinco) dias. 
 
§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 
 
§ 5º O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pelo 
CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 
 
§ 6º Objetivando evitar dano ao Erário, o Chefe do Executivo poderá adotar medida cautelar para 
suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até 
o término do processo administrativo. 
 
§ 7º A competência para a aplicação das sanções é atribuída ao Prefeito do Município de Aliança. 



 

§ 8º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de 
interposição de recurso. 
 
§ 9º Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 
 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 
administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
§ 2º A rescisão deste contrato poderá ser: 
 
I - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 5 
(cinco) dias corridos; 
 
II - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, nos 
casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
§ 3º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade máxima do CONTRATANTE. 
 
§ 4º A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou 
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Eletrônico do 
CONTRATANTE - Diário Oficial dos Municípios (AMUPE). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
 
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão Eletrônico nº 
041/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA. 

 
§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Processo 
Licitatório nº 057/2021, Pregão Eletrônico nº 0412021, e a regularidade com os tributos federais, 

estaduais e municipais pertinentes, CNDT, INSS e FGTS. 
 
§ 2° Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONTAGEM DOS PRAZOS 
 

Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/1993, na contagem dos prazos estabelecidos neste 
contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os 
prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE. 
 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– COMUNICAÇÕES 
 

Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por 
escrito e só assim produzirão seus efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE DOS ATOS 
 

Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE, no 
prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TERMO ADITIVO 
 

Qualquer medida que implique alteração de direitos e obrigações aqui pactuados será formalizada 
por termo aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as 
ocorrências futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TOLERÂNCIAS 
 

Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse público, não 
importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as 
quais permanecerão íntegras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO 
 

Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, o foro competente para dirimir dúvidas 
ou litígios decorrentes deste contrato é a Comarca da Cidade de Aliança, Estado de Pernambuco, 
com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus 
sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 
 

Aliança, _____/______/ 20xx. 
 

Xisto Lourenço de Freitas Neto 

- Prefeitura Municipal de Aliança – 
CONTRATANTE 
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