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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

 

TIPO: Menor preço global. 

PROCESSO No: 012 / 2021. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, 
CAPACITAÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO COM SOFTWARE. 

Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 
Anexo I deste Edital. 

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

INÍCIO DAS PROPOSTAS: 11/11/2021 08:00 

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO: 22/11/2021 08:00 

LIMITE PARA ESCLARECIMENTOS: 22/11/2021 08:00 

LIMITE P/ RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:24/11/2021 08:00 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/11/2021 09:15 

VALOR ESTIMADO: R$1.999.545,13 (UM MILHÃO NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE 
MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS COM TREZE CENTAVOS). 

MODO DE DISPUTA:ABERTO 

BENEFÍCIO ME/EPP: DESEMPATE 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ADMITE PROPOSTA COM QUANTITATIVO ABAIXO DOESTIMADO?: NÃO 

TEMPO DE DISPUTA:Durará 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. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

O Fundo Municipal de educação de Bom Conselho – PE, CNPJ 10.145.803/0001-98, por 
intermédio do seu Pregoeiro FRANKLIN DA SILVA TENÓRIO e equipe de apoio, designados pelas 
portarias N° 012/2021, 019/2021 e 030/2021 e 174/2021 no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço, para aquisição 
eventual do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 
123/2006, Decreto 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Estadual nº 12.986 e 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato 
Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a 
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, 
as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de 
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não 
houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo 
devidamente instruído a procuradoria municipal visando a emissão de parecer conclusivo e 
propor a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página 
https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes e no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

ID DO PROCESSO: 163.030 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, 
GESTÃO E MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO COM SOFTWARE. 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$1.999.545,13 (UM MILHÃO NOVECENTOS E 
NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS COM TREZE 
CENTAVOS). 

2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento para o ano de 2021 conforme as rubricas contábeis abaixo 
discriminadas: 

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM CONSELHO 

Órgão: 14.000 -  ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

Unidade 
orçamentária: 

14006 - FUNDEB 

15002 - DIRETORIA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Proj./ Ativ.: PROGRAMA: 1201,  1210 
2.952- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elemento: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio 
do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 
propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos 
de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no 
caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, 
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do 
ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de 
mandato com poderes para impugnar o Edital). 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 
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4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições 
nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato 
dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor efetivo ou comissionado do(a) Município de Bom Conselho; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação; 
4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 
4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 
de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 
4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 
que não agem representando interesse econômico em comum; 
4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela 
elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou 
entidade da administração pública do município de Bom Conselho - PE em que 
este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de 
serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de 
bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes; 
4.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 
4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação 
do licitante. 

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame 
para o(s) mesmo(s) item(s). 
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4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos 
de improbidade administrativa) e no Portal Transparência 
(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de 
participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante 
o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de 
Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 
regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter 
maiores informações na páginawww.portaldecompraspublicas.com.br, podendo 
sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 
falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou à(ao)Município de Bom Conselhoresponder por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo(a)Município de Bom Conselho com apoio técnico e 
operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico 
para esta licitação. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da 
sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, 
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o 
cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em 
moeda corrente nacional; 

6.3.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 

6.3.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 
quando for o caso; 

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, 
havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus 
anexos, prevalecerão as últimas. 

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema 
eletrônico, as seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

6.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 
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6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema 
deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os 
documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 
sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 17 deste Edital. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que 
contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência.  

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que 
deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 
10 deste edital. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

7.5. 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.  

7.6. 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. 

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

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 
do sistema. 
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7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou 
verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a 
competitividade. 

7.11.1. Considera-se absolutamente inexeqüível a proposta que reduzir o valor do último 
lance ofertado em mais de 85%.  

7.12. 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.  

7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do 
certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. 

7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo 
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 

8. DO EMPATE: 

8.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, 
será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja 
proposta estiver no intervalo estabelecido no item 8.1, será convocada para, querendo, 
apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou 
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lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão; 

8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como 
a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na 
forma do item 9 e seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se 
encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na 
forma do item 9 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta 
ou lance. 

8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço 
ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

8.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus 
lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os 
seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento tecnológico no País; 

8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação; 

8.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 
Negociado", com a devida justificativa. 
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9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate,o Pregoeiro 
encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida 
melhor proposta. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (DUAS), por meio de 
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

10.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por 
escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

10.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, 
endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se 
houver); 

b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme 
especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor 
global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os 
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as 
especificações e exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

e) A qualidade dos itens deverão seguir os padrões de designados pela ANP, não 
podendo ser inferior em nenhuma hipótese. 

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (DIAS) dias corridos conformeart. 6º 
da Lei 10.520/2002), contados da data prevista para abertura da licitação; 

g) A entrega/abastecimentos deverão ocorrer conforme a solicitação dos órgãos 
solicitantes 24 (vinte e quatro horas) por dia todos os dias da semana;  
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h) Declaração de que entregará os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez 
que não serão aceitos objetos recondicionados, reformados ou remanufaturados; 

i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra 
forma de comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão 
ser encaminhados na forma e prazo definidos no item 10.2. 

10.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do 
fabricante para que sejam comprovadas as características do objeto ofertado; 

10.4.  O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 
elencados no subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo 
Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo 
sancionatório contra o licitante. 

10.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 
com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a 
sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou 
superiores às originalmente propostas. 

10.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos 
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo 
objeto no Termo de Referência. 

10.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a 
negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da 
exequibilidade. 

10.8. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 
necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas 
previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para 
atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2. 

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

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
serão observados os procedimentos previstos nos itens8 e 9. 

10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 
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10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item8 deste edital, se for o caso. 

10.12. A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada 
em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo 
máximo de 02 (DOIS) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, 
ao protocolo do(a) Prefeitura Municipal de Bom Conselho, Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro 
– CEP: 55.330-000, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 001/2021–Prefeitura 
Municipal de Bom Conselho. 

11. DA AMOSTRA: 

11.1. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando às licitantes 
cientificadas de que os produtos ofertados devem atender as exigências e especificações 
mínimas constantes no Termo de Referência que segue como anexo ao Edital, sob pena de 
recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas. 

 

12. DA HABILITAÇÃO: 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, deverá apresentar como condições de participação, 
especialmente quanto à inexistência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante apresentação das certidões e consultas aos seguintes cadastros e 
as referidas certidões e/ou consulta devem constar junto dos documentos de habilitação 
anexados no sistema até a data e horário limite para inclusão de propostas: 

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.1.4. As consultas aos cadastros descritas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 será 
realizada em nome da empresa licitante, podendo ser substituídas pela apresentação da 
certidão consolidada TCU.  

12.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de 
condição de participação. 
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12.1.6. As licitantes devidamente deverão encaminhar os seguintes documentos: 

 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente 
emAtestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos 
compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o fornecimento 
anterior de objeto com as seguintes características similares ao objeto licitado. 

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 
nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um 
dos índices econômico/financeiro, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido 
de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) 
constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda 
concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 
12.2.3 deste edital. 

VI – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital). 

12.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, 
à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

12.2.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da 
respectiva sede, para o caso de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede 
do licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso 
de sociedade simples; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

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

12.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do 
domicílio ou sede da licitante; 

IV – 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. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que 
poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

12.2.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com 
efeito de negativa. 

12.2.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
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apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 
 

12.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial 
da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90(noventa) dias anteriores à 
sessão pública inicial da presente licitação. 

II - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJ e (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu 
domicílio – primeiro e segundo grau;  

III - A certidão descrita no subitem 11.2.3 - II, somente é exigível quando a 
certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da 
licitante ou de seu domicílio (subitem a) contiver a ressalva expressa de que não 
abrange os processos judiciais eletrônicos.  

IV - Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos 
eletrônicos (PJe), é necessário que o documento mencione se a licitante já teve o 
plano de recuperação homologado em juízo e se está apta econômica e 
financeiramente a participar do procedimento licitatório. Caberá ao licitante obter a 
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as 
disposições normativas do respectivo Estado da Federação; 

V – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 
social (2020), já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios.  

 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

LC = ATIVO CIRCULANTE 



17 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (UM), em qualquer 
um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo de 10% (por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) 
cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital. 

 

12.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto 
desta licitação, considerando-se compatível a execução de serviços similares: 

 Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria, Capacitação, Gestão e Monitoramento da Educação; 

 Gestão da Informação em Rede (software em Gestão Pedagógica); 
 Acompanhamento de projetos e programas educacionais, visando atender as 

necessidades educacionais inerentes ao município de Bom Conselho - PE, de 
acordo com as especificações e informações contidas no presente documento, o 
qual será o resultado do Projeto EducaBom. 

 

12.2.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

12.2.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III 
ao Edital). 
 
 

12.3. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

12.3.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 
123/2006, deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à 
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habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de 
inabilitação. 

12.3.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do edital. 

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

12.3.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. 

12.3.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

12.3.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao  

12.3.5. Município de Bom Conselho - PE convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação para prosseguimento do certame. 

12.3.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício. 

12.4. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, 
deverão ser enviados/anexados antecipadamente até a data limite de recebimento da 
proposta, exclusivamente por meio campos próprios do Sistema.  

12.4.2. Os documentos de habilitação das arrematantes deverão ser remetidos em 
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas 
ou por servidor/funcionário do(a) Comissão permanente de licitação, desde que 
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no 
prazo de no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis, juntamente com a proposta de 
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preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa arrematante e do 
pregão eletrônico. 

 

12.4.3.  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e 
CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que 
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou 
sede do interessado. 

12.4.4.  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente 
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) 
diasantes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de 
Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos 
últimos 30 (trinta) dias (itens 12.1.6, II, e 12.2.3, I). 

12.4.5.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via 
correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

12.4.6.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de  

12.4.7. campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às 
penalidades previstas neste Edital. 

12.4.8. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 

12.4.9.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

12.4.10.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

12.4.11.  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante 
será declarada vencedora. 
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13. DOS RECURSOS: 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no 
prazo de 30 (TRINTA) minutos. 

13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência 
desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora. 

13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no 
mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 
comparecer a Prefeitura Municipal de Bom Conselho na Comissão Permanente de 
Licitações (Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE), 
de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00. 

13.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente. 

13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo 
próprio do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e 
contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros 
meios (fax, correspondência, etc). 

13.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus 
atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informadoa 
procuradoria municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

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 (item 13.1.3). 

13.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 
representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder 
pelo licitante. 
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos 
interpostos, a procuradoria municipal. 

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

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

15.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o 
termo de contrato. 

15.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no 
art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital 
ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

15.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da convocação via e-mail. 

15.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser 
prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pelo município de Bom Conselho. 

15.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o do(a) 
município de Bom Conselho poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio 
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 

15.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
estabelecidas neste edital. 

15.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato. 

15.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) meses, prorrogável na ocorrência de 
uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

15.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, 
ou instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 
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I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 

15.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 
apresentada pela licitante vencedora. 

15.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste 
Pregão. 

15.9. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas 
no Contrato, anexo VI, ou instrumento equivalente. 

16. DA FISCALIZAÇÃO: 

16.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade 
encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras 
definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
contrato, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste 
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com o município de Bom Conselho pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais 
cominações legais. 

17.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, 
I, da Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

17.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de 
advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Bom Conselho, garantida a 
prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou 
dispostas em instrumento equivalente. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município 
de Bom Conselho, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. O Municípiode Bom Conselho poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla 
defesa e contraditório. 

18.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

18.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

18.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação. 

18.3. 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 
da Prefeitura Municipal. 

18.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 
licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua 
habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do 
pregão. 

18.5. 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. 
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18.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação 
de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

18.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar 
a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

18.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento 
equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.9.  O foro da cidade de Bom Conselho - PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

18.10.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 
endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do fone (87) 3771-4705. 

18.11.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do Município de Bom Conselho, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, 
da Lei nº 10.520/2002. 

18.12.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página 
https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes. 

18.13.  O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, naComissão 
Permanente de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, sito aRua Vidal de Negreiros, 43 – 
Centro. 

19. ANEXOS: 

19.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.1.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

19.1.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

19.1.3.  ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

19.1.4.  ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

19.1.5.  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

19.1.6.  ANEXO VI – Minuta de Contrato. 
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19.1.7. ANEXO VII – Minuta Ata registro de preços. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

Assinatura da autoridade competente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 

 

 

 Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de 

Assessoria e Consultoria, Capacitação, Gestão e Monitoramento da 

Educação; 
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 Gestão da Informação em Rede (software em Gestão Pedagógica); 

 Acompanhamento de projetos e programas educacionais, visando 

atender as necessidades educacionais inerentes ao município de Bom 

Conselho –PE, de acordo com as especificações e informações 

contidas no presente documento, o qual será o resultado do Projeto 

EducaBom. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

 

 

Processo Nº 012/2021 

 

Tipo de Licitação: 

Pregão eletrônico para 

registro de preços.  

Data: 24/11/2021 

Horário: 09h15min 

 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de Assessoria 

e Consultoria, Capacitação, Gestão e Monitoramento da Educação; Gestão da 

Informação em Rede (software em Gestão Pedagógica); Acompanhamento de 

projetos e programas educacionais, visando atender as necessidades educacionais 

inerentes ao município de Bom Conselho-PE, de acordo com as especificações e 

informações contidas no presente documento, o qual será o resultado do Projeto 

EducaBom. 
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1. PROJETO EDUCABOM 

O presente projeto é o resultado de um plano bem estruturado para o 

retorno das atividades “pós-pandemia”, assim como dar continuidade aos trabalhos 

pedagógicos em andamento, através da articulação de ações essenciais para 

enfrentar o problema da evasão escolar e dos déficits de aprendizagem, dotando a 

nossa rede de ensino das condições necessárias para continuar avançando. 

Se o fazer pedagógico já era desafiador, com o advento da pandemia e a 

suspensão das aulas, a missão das Secretarias Municipais de Educação tornou-se 

ainda maior. Há muitas perguntas e poucas respostas. 

O que muda na escola? Como organizar essa nova rotina? E as metodologias 

ativas, como serão vivenciadas? Como os alunos serão avaliados? Como será 

realizada a recuperação dos que apresentarem defasagem de aprendizagem? Como 

serão repostas as aulas perdidas e como serão acompanhados os estudantes com 

maior propensão a evadir? Como será trabalhada a saúde mental de alunos e 

professores? Estes são alguns dos pontos fundamentais na retomada.  

 A necessidade de ações específicas direcionadas aos alunos em situação de 

vulnerabilidade ou cuja família pode ter passado por um processo de pauperização 

em decorrência da crise gerada pela Covid-19 é outro ponto de atenção, assim 

como as perdas e o luto ocorridos de alunos e professores, também fazem parte do 

que será observado no retorno à rotina escolar.  Entendemos que unir forças e 

lançar um olhar atento e cheio de acolhimento, assim como abrir diversos caminhos 

e possibilidades para o fazer pedagógico acontecer é o melhor caminho. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
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 A universalização da Educação não é mais o foco das Redes Educacionais, 

pois ela vem sendo alcançada gradativamente. Com isso, somente a oferta de 

Ensino Básico à população se torna insuficiente, já que os Educandos saem da 

escola com níveis baixos de aprendizagem (fonte IDEB 2019). 

 

Diante dessa realidade, a qualidade do ensino e a educação integral são o 

foco da Administração Municipal, que através da Secretaria Municipal de Educação 

vêm buscando novas abordagens para a gestão educacional. 

 

Como sabemos, o Índice Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) é o parâmetro utilizado pelo Governo Federal para medir a qualidade de 

ensino das Escolas Públicas de todo o Brasil. Ele é dividido pelos ciclos de ensino da 

Educação Básica, a saber:  

 

- Anos Iniciais (relativo ao Ensino Fundamental 1 - 1º ao 5º ano);  

- Anos Finais (relativo ao Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano). 

 

De acordo com os dados atuais, observamos a média do IDEB no Brasil, em 

Pernambuco e em nossa Rede Municipal de Ensino:  

 

IDEB 2019 Brasil Pernambuco Bom Conselho 

Anos Iniciais 5,7 5,1 5,1 

Anos Finais 4,6 4,5 4,0 

 

 

As informações acima, referem-se à dados do último IDEB divulgado pelo 

MEC, nele podemos perceber que obtivemos respectivamente as notas 5,1 e 4,0 

nos anos Iniciais e Finais. A escala do IDEB é de 0 a 10 e, embora estejamos 

avançando dentro dos índices gerais, a intenção é buscar atingir índices qualitativos 

cada vez melhores.  
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 A Secretaria Municipal de Educação de Bom Conselho, ao longo dos anos, 

vem fazendo importantes investimentos e avanços no que tange ao 

desenvolvimento da sua rede municipal de ensino. Os dados apontam de maneira 

clara que contar com uma equipe multidisciplinar, assim como com a expertise de 

uma empresa especializada no âmbito da educação nos traz respostas importantes, 

eficazes e efetivas sobre demandas e deficiências na rotina do fazer pedagógico. 

 A educação por si só constitui um organismo vivo, complexo e desafiador, 

com realidades e demandas que se modificam entre uma localidade e outra na 

mesma rede, como é o caso da educação do campo. Há que se lançar vários 

olhares... as especificidades, as expectativas e dificuldades precisam ser acolhidas 

e atendidas. Educação se faz com ação e resultados. 

 

Entendemos que a qualidade do ensino, ou da educação conceitualmente, 

precisa ser mais clara na dimensão gerencial, pois é através dela que as decisões e 

os processos se materializam. As estratégias de formação de professores e alunos, 

precisam seguir os passos do contexto histórico e social no qual estamos inseridos, 

promovendo no espaço escola qualidade formal da educação, competência para 

produzir e aplicar técnicas, métodos e instrumentos, de (in)formar e capacitar 

sujeitos sociais que sejam capazes de definir seus próprios destinos.  

 

Ao analisarmos o funcionamento das redes de ensino, encontraremos 

evidências claras que a gestão é uma parte decisiva da eficiência escolar, no 

entanto, infelizmente para os profissionais da área de educação, de uma maneira 

geral, realizar a gestão, articulando o planejamento, a execução e o seu 

monitoramento, é muito dificultoso. Via de regra, estes resultados somente são 

mensurados ao final do ano letivo, quando não há mais possibilidades de realizar 

intervenções e ações pedagógicas. 

 

Em face dessa dificuldade, é que elaboramos o Projeto EducaBom, para o 

qual pretendemos fazer a presente contratação, garantindo a adoção de posturas 
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gerenciais eficazes e modernas, promovendo mudanças inovadoras e criativas que 

possam ser implantadas na educação municipal.  

 

De acordo com as necessidades pedagógicas apontadas pelos profissionais 

da equipe da Secretaria Municipal de Educação, é necessário articular 

características essenciais ao sistema educacional, de forma a garantir a qualidade e 

a eficácia do ensino, são eles: 

 

I. O comprometimento dos dirigentes, política e pedagogicamente dentro as 

instituições; 

II. A busca por parcerias (públicas e privadas), contratação de empresas e 

profissionais especializados no âmbito da educação; 

III. A valorização, a capacitação e o fortalecimento dos profissionais da 

educação; 

IV. A gestão democrática; 

V. O fortalecimento e a modernização da gestão escolar;  

VI. A racionalização e a produtividade do sistema educacional como um todo; 

VII. A informatização dos processos e procedimentos internos, tornando o 

serviço mais eficiente, pragmático e organizado de forma a permitir análise 

de dados. 

 

 Assim, adotar medidas que aprimorem e profissionalizem o processo 

pedagógico se faz necessária como forma de efetivar a implantação de um modelo 

gerencial eficaz, dando continuidade e implementando o fortalecimento da presença 

dos processos de treinamento, assessoramento, consultoria, tecnologia e de 

educação. 

 

 Importante salientar que não se pode falar em gestão de qualidade de 

ensino sem que os componentes vitais existam, uma vez que é através deles que é 

permitida a aquisição de habilidades específicas necessárias ao novo paradigma 

gerencial voltando à educação. 
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 Diante do exposto, assim como pretendendo dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no município é realizaremos a presente contratação, buscando 

garantir a oferta de ensino de qualidade. 

 

3. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. Visa atender diretamente as demandas da Secretaria Municipal de 

Educação, através de assessoria e consultoria contínua, com execução dos 

serviços descritos e especificados neste documemto, além das demandas 

que por ventura surjam durante o período do referido contrato e sejam 

correlatas aos serviços alcançados pelo mesmo. 

Os serviços técnicos e especializados são de: 

 

a. Orientação de execução daas rotinas administrativas e pedagógicas; 

b. Visitas Técnicas; 

c. Capacitações; 

d. Atendimento virtual; 

e. Assessoria e acompanhamento nos projetos e programas do Governo 

Federal, Estadual e Municipal vinculados à Educação; 

f. Eventos Pedagógicos – Abertura de Ano Letivo, Encerramento de Ano 

Letivo; 

g. Prestar assessoria e consultoria aos Conselhos Municipais ligados à 

Educação; 

h. Auxiliar na vigência e formação dos Conselhos e orientar os técnicos 

da Secretaria Municipal de Educação na correção de eventuais 

diligências; 

i. Capacitar e auxiliar quando necessário a  equipe responsável pelo 

Plano Municipal de Educação e o seu monitoramento; 

j. Realizar estudo em conjunto com a equipe responsável pelo Plano 
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Municipal de Educação do Município e analisar a necessidade ou não 

de reformulação/alteração. Caso seja necessário, propor alterações; 

k. Orientar, potencializar e porpor ações que culminem no 

desenvolvimento de estratégias de gestão escolar, liderança e 

qualidade dos resultados nas instituições de ensino; 

l. Auxiliar e propor meios de melhorar a relação aluno x profissionais da 

educação e com isso possibilitar um melhor planejamento das ações 

da rede; 

m. Fornecer informações a respeito da abertura para cadastramento de 

novos programas relacionados à educação, elaborando tutorial de 

cadastramento, avaliar a possibilidade de enquadramento do 

Município, auxiliar no monitoramento e andamento do processo, 

orientar os técnicos da Secretaria Municipal de Educação para corrigir 

eventuais diligências e sobre o processo de execução dos recursos; 

n. Inserir na rotina das escolas municipais ações de acolhimento e 

saúde mental, voltado para os professores, profissionais da educação 

e alunos, assim como trabalhar as habilidades sócioemicionais, 

sobretudo na retomada das aulas após a suspensão destas em razão 

da pandemia; 

o. Atuar colaborando para adoção de ações e processos de ocorrências 

pedagógicas com alunos: violência escolar, doméstica, uso de drogas 

e álcool, sexo e sexualidade, estupro, gravidez precoce, suicídio, 

multilação, bulliyng, cyber bulliyng, autoimagem, nudes, redes 

sociais e outros temas de abordagem importante para o 

desenvolvimento integral dos alunos; 

p. Estar disponível e suprir as demandas educacionais e rotineiras 

inerentes às atribuições da Secretaria Municipal de Educação de 

forma geral. 

q. Implementação de programa de informática para acompanhamento, 

estruturação, monitoramento pedagógico, projeção dos índices 

educacionais da Rede Municipal de Ensino (bimestralmente) e 
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informatização dos processos de controle e escrituração escolar; 

r. Promover a eficiência e a economia de tempo e de recursos 

oferecidos por processos mais ágeis e uma gestão mais dinâmica; 

s. Possibilitar o controle, o monitoramento e o acompanhamento da 

aprendizagem dos educandos para que sejam realizados de forma 

adequada, eficiente e efetiva; 

t. Disponibilizar ferramentas tecnológicas na gestão educacional que 

auxiliem nesse controle; 

u. Adoção de sistema integrado da gestão educacional, que propiciará 

informações sinérgicas entre Escola, Pais e Estudantes, possibilitando 

que essa tríade possa trabalhar com as informações disponibilizadas 

pela consultoria para que o ensino seja melhor aproveitado dentro da 

sala de aula. 

v. Capacitação de professores e demais profissionais da educação; 

w. Ofertar a formação continuada oferecendo nesse processo, 

condições para que os professores possam melhorar cada vez 

mais suas práticas pedagógicas e com isso apoiar os alunos na 

construção de conhecimentos, e não apenas no acúmulo de 

informações; 

x. Promover processo de constante aperfeiçoamento dos saberes 

necessários à atividade dos educadores, tendo como 

objetivoassegurar um ensino de qualidade cada vez maior aos 

alunos; 

y. Manter so educadores atualizados e bem informados não apenas em 

relação aos fatos e acontecimentos, mas, principalmente, em relação 

à evolução das práticas pedagógicas e às novas tendências 

educacionais; 

z. Permite que o educador agregue conhecimento capaz de gerar 

transformação e impacto nos contextos profissional e escolar; 

aa. Contribuir no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 

professores constantemente na rotina da sala de aula, 
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oportunizando a reflexão e aperfeiçoamento nas suas práticas 

pedagógicas, assim como promovendo o protagonismo de seus 

alunos; 

bb. Possibilitar, através  da formação continuada, que os docentes 

tornem-se cada vez mais capazes de se adaptar àsrápidas e diversas 

mudanças do contexto educacional, contornando as dificuldades 

encontradas no dia a dia da sala de aula; 

cc. Desenvolver habilidades em sala de aula, como oratória, lousa, 

preparação de aula e expressão corporal; 

dd. Ajudar a incorporar as novas tecnologias e tendências na sala de 

aula; 

ee. Estimular o desenvolvimento de competências socioemocionais dos 

alunos; 

ff. Levar métodos de avaliação e acompanhamento do desempenho e 

desenvolvimento dos alunos. 

 

4. PERFIL DOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

4.1. Para a execução dos serviços a empresa deverá ter em seu quadro 

societário ou de funcionários: 

 

a) 02 Profissionais com formação e especialização e/ou pós-graduação 

na área de atuação do referido contrato; 

 

4.2. Os profissionais deverão estar vinculado à empresa e apresentar 

documento que  

comprove tal vínculo. 

 

5. PARAQUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 



37 

 

 

 

5.1.  Para fornecimento dos serviços pretendidos,  torna-se 

necessário que a empresa contratada detenha conhecimentos 

avançados na atuação no âmbito da educação e de informática, de 

forma que commprove a sua espertise e o seu diferencial na 

execução do contrato e consequente alcance de resultados 

pretendidos. 

 

5.2. Para garantir que a contratação obtenha resultados positivos 

para a administração, torna-se necessário realizar as seguintes 

exigências: 

 

a. que a empresa possua profissionais portadores de 

minimamente de especialização e/ou pós-graduação na área 

Educacional, a ser comprovado mediante declaração da 

licitante com concordância e assinatura dos indicados 

acompanhada de documentação comprobatória de fazer parte 

dos quadros da licitante; 

 

b. a empresa deverá apresentar pelo menos 1 Atestado de 

Capacidade Técnica de prestação de serviços especializados no 

âmbito da Educação e 1 Atestado de Capacidade Técnica de 

prestação de serviços especializados no âmbito da informática 

em nome da Pessoa Jurídica. 

 

5.3.  O Atestado de Capacidade Técnica faz parte do acervo 

profissional da empresa, e está previsto entre os documentos de 

qualificação técnica, elencados no art. 30 da Lei 8.666/93, os quais 

tem o objetivo de demonstrar ao órgão contratante que a empresa 

realmente tem condições técnicas de atender a necessidade 
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estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

5.4. A presente documentação poderá ser apresentada em original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da administração pertencente aoquadro 

da Comissão de Licitações desse município, devidamente designado, 

ou publicação em órgão de imprensaoficial. 

 

5.5. Osdocumentosnãopoderãoapresentaremendas,rasurasouressal

vas.Ahabilitaçãodolicitantevencedorseráverificadaapósaanáliseejulgam

entodasPropostasdePreços. 

 

5.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de 

documento em substituiçãoaosrequeridos nesteEdital eseus Anexos. 

 

5.7.  

Aapresentaçãodedeclaraçãofalsarelativaaocumprimentodosrequisitosd

ehabilitaçãosujeitaráolicitanteàssançõesprevistasnopresente 

documento. 

 

5.8.  No que tange ao serviços de tecnologia, apresentar declaração 

expressa de que o prazo de implantação, conversão de todas as 

bases de dados, treinamento de usuários e operacionalização dos 

sistemas, não poderá ser maior que 30 dias, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

 

5.9. Declaração de propriedade e inviolabilidade a patente ou 

marca. 

 

5.10. Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das 
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obrigações objeto da licitação. 

 

5.11. Todos os atestados deverão estar em nome da empresa 

Licitante e obedecendo demais condições expostas neste edital. 

 

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 

exigências operacionais e requisitos técnicos para cada um dos 

Sistemas. 

 

5.13. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o 

parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93. 

 

6. LEGISLAÇÃO: 

 

6.1.  Acontrataçãodosserviçoseducacionais especificados no presente 

termo, s e r ão  executadosdeforma contínua eobedeceráao disposto na 

legislação em vigor abaixo elencada: 

 

a) Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores; 

b) Lei nº10.520/02 e alterações posteriores; 

c) Decreto Federal nº10.024/19; 

d) Lei nº9.394/96; 

e) Lei nº11.494/07; 

f) Lei nº14.113/20; 

g) Resolução nº03/2020 

h) Portaria nº1160/2020 

i) Lei nº11.502/2007 

 

7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
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7.1. BLOCO 1 – GESTÃO – ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E 

PEDAGÓGICA: 

 

7.1.1. A Assessoria  e Consultoria Educacional, será realizada junto a 

Secretaria Municipal de Educação, levando-se em conta a ideia de 

que os contextos educacionaissão amplos e abrangem 

diferenciadas perspectivas e, por isso, exigem análises e atuações 

internas e externas, com vistas ao encontro da 

neutralidadenecessária para que as intervenções sejam assertivas 

e gerem a qualificação e resultados esperados pela instituição, 

conforme previsto na Proposta Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino.  

 

7.1.2. A intervenção da Assessoria e Consultoria Educacional não isenta 

e nem substitui a ação da equipe pedagógica e de orientação 

educacional da Secretaria de Educação, resultará na soma eapoio 

de ambos, de tal maneira que promova a reflexão contínua sobre 

os processos internos que envolvam os âmbitos pedagógico, 

diretivo, burocrático e relacional,  (relações interpessoais entre 

estudantes, corpodocente,funcionários 

emgeralegestoreseducacionais)edegestãodecargos efunções. 

 

7.1.3. Aintervenção deverá 

ocorrerdesdeasemanapedagógicaqueantecedeoiníciodasaulas,comp

articipaçãoativanasconstruçõesnecessáriasrelacionadasàsorientaçõ

espedagógicasdestinadas ao corpodocente ediscente, gestores, 

coordenadores e demais servidores da educação municipal,  

apoiando em todooprocessode sistematizaçãoedocumentação.  

 

7.1.4. Esse formato de planejamento se faz importante, uma vez que 

apontará os caminhos a serem trilhados durante o ano letivo que 
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será vivenciado . Um planejamento bem feito, potencializa 

resultados.  

 

7.1.5. Através dos serviços realizados de maneira não eventual, a 

Secretaria Municipal de Educação obtém a tranquilidade que 

necessita para realizar um trabalho preventivo e/ou corretivo, com 

intervenções durante o processo de vivência do aluno, tendo como 

base ações  pensadas em decorrência daanálise 

dasnecessidadesinstitucionais,com objetivosbem definidos e 

quevisemoalcance dosresultados almejados.  

 

7.1.6. A linha de ação, em síntese, sustenta-se pela interação 

sistêmica entre a assessoria e consultoria educacional, através da 

sua equipe, que se somará à  equipe da sede da Secretaria de 

Educação, Coordenadores, Diretores de Ensino, Gestores 

Educacionais e docentes. 

 

7.1.7. Caberá à empresa contratada a responsabilidade de elaborar 

a análise diagnóstica, disponibilizando apoio efetivo por meio de 

orientações, discussões,  junto aos coordenadores, orientadores e 

professores, assumindo também aresponsabilidade de propor 

palestras e oficinas e, quando necessário, produzir materiais teóricos 

sobre temas julgados relevantes para melhorar a 

qualidadedotrabalhopedagógicoa 

serdesenvolvido,bemcomooclimainstitucional. 

 

7.1.8. Realizar um trabalho visando compreender o que tem levado 

o docente ao adoecimento, promovendo ações de fortalecimento, 

prevenção e promoção de saúde a esse trabalhador, contribuindo 

também na melhoria da qualidade da Educação Básica no município.  
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7.1.9. A pretensão é contar com uma equipe de 2 Profissionais 

para atuarem na Gestão Pedagógica e 1 Profissional da área para 

atuar nas questões sócioemocioanais e saúde mental. 

 

7.2. BLOCO 2 – GESTÃO – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

7.2.1. A administração escolar deve ser pensada estrategicamente para 

oferecer uma educação de qualidade, promover eficiência nas atividades 

e garantir sustentabilidade administrativa da instituição. A gestão 

pedagógica deve ser vista de forma holística, evitando os erros que 

comprometam a qualidade gerencial. 

 

7.2.2. A intenção é atender as principais demandas, diminuindo as falhas 

existentes, instituindo metas que possam reverter às situações 

desfavoráveis e incentivar as tarefas inovadoras, eficientes e ágeis. 

 
7.2.3. Diante do exposto, pretendemos implantar de forma integrada aos 

demais pilares do Projeto EducaBom, a Consultoria em Gestão 

Educacional com implementação de programa de informática para 

acompanhamento, estruturação, monitoramento pedagógico e 

administrativo, bem como a projeção dos índices educacionais da Rede 

Municipal de Ensino e informatização dos processos de controle e 

escrituração escolar. 

 
7.2.4. A referida contratação de serviços especializados inclui consultoria e 

formação (capacitação) em Tecnologia da Informação (Manuseio do 

Sistema) das Equipes Gestoras de Escolas e professores do Ensino 

Fundamental, direcionadas à implantação e disponibilização de 

programas de informática (“softwares”) para Gestão Educacional da 

Rede Municipal de Ensino. 
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7.2.5. O nosso objetivo é auxiliar o acompanhamento, a estruturação, a 

projeção e principalmente o monitoramento pedagógico, o qual passará 

a ser feito bimestralmente. De posse das informações pedagógicas, os 

resultados serão mensurados e analisados, através de discussões, rodas 

de conversas para que se tracem estratégias pedagógicas que possam 

reverter as deficiências detectadas, assim como fortalecer o que está 

dando resultados. 

 
7.2.6. A intenção é que os Índices Educacionais da Rede Municipal, sejam 

avaliados sobre diversas formas: na rede, por escola, por turma; sempre 

levando em consideração os dados a serem obtidos pela informatização 

dos processos de escrituração escolar, que se inicia no ato da matrícula, 

até os registros do desempenho dos estudantes e dos professores em 

sala de aula. 

 
7.2.7. Para que possamos atingir os resultados esperados, o software 

contratado deverá está obrigatoriamente articulado com o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, medido a cada dois anos 

pelo MEC e o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – 

IDEPE, medido anualmente pela Secretaria Estadual de Educação de 

Pernambuco. 

 
7.2.8. Outra informação digna de destaque é que todas as unidades 

educacionais da Rede Municipal, sejam localizadas em área rural ou 

urbana, deverão fazer parte do monitoramento pedagógico e 

administrativo, inclusive possuindo acesso ao sistema informatizado de 

escrituração escolar, inserindo-se de forma geral nos dados para o 

monitoramento pedagógico. 

 
7.2.9. No que tange ao acesso ao sistema nas escolas, este deverá ocorrer de 

duas formas: 
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a)  a primeira pelo portal da internet para inserção, modificação e 

gerenciamento dos dados da escola, suas turmas, profissionais e 

estudantes. 

b) A segunda forma é por sistema Windows que funcionará de forma 

desconectada da internet (“off-line first”), para o controle de entrada e 

saída da escola seja realizado através de crachá e carteirinhas de 

estudantes, sem a necessidade de internet, e desta forma, não seja 

interrompida a coleta dos dados de entrada e saída de pessoal na escola 

por falta de sinal de internet.  

c) Os dados de entrada e saída que forem coletados no período de falta de 

internet na escola, serão sincronizados pelo próprio sistema quando o 

sinal com a internet for restabelecido. 

 

7.2.10. Cada profissional de educação que possua alguma atribuição 

referente a escrituração escolar deve ter acesso ao sistema por intermédio 

de senha única. 

 

7.2.11. A solução de informática para escrituração deverá atender a todos os 

processos e rotinas de documentação de desempenho de estudantes e 

de secretaria escolar, contando minimamente com: 

a) Matrícula; 

b) Cadastro de estudantes; 

c) Históricos Escolar; 

d) Emissão de Declarações; 

e) Atas de resultado final; 

f) Movimentação de estudantes; 

g) Calendário Escolar; 

h) Monitoramento de Transporte Escolar; 

i) Controle Eletrônico de entrada e saída de estudante; 

j) Diário de Classe  

k) E qualquer outro registro solicitado pela Secretaria Municipal de 
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Educação e de acordo com a as legislações educacionais vigentes 

e suas especificidades. 

 

7.2.12. O sistema de informática deverá ainda disponibilizar um ambiente ou 

portal para realização de Aulas Não Presenciais/Híbridas na internet, 

devendo atender aos requisitos abaixo: 

a) os professores poderão disponibilizar suas aulas aos estudantes de forma 

remota; 

b) realizar o registro das aulas conforme legislação vigente (manter o 

sistema atualizado); 

c) o ambiente deverá está de acordo com o Conselho Nacional de 

Educação, assim como a Resolução 03/2020 do Conselho Estadual de 

Educação de Pernambuco e com a Portaria Nº 1160/2020 da Secretaria 

Estadual de Educação de Pernambuco que regulamentam a Educação 

Não Presencial para a Educação Básica no estado de Pernambuco. 

 

7.2.13. O serviço deve abranger toda a Rede Municipal de Ensino com a 

dimensão aproximada abaixo descrita (Censo Educacional 2020):   

Total de Escolas 38 escolas 

Matrículas em creches 174 estudantes 

Matrículas em pré-escolas 1030 estudantes 

Matrículas anos iniciais 3.310 estudantes 

Matrículas anos finais 2.505 estudantes 

Matrículas EJA-EF 704 estudantes 

Matrículas educação especial 276 estudantes 

TOTAL 7.999 estudantes 

 

7.2.14. O sistema apresentado para compor o contrato de serviços 

educacionaisespecializado, deverá conter obrigatoriamente as especificações 

mínimas, no forma que segue: 

7.2.14.1. A prestação dos serviços desta licitação deverá contemplar os 
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seguintes itens, que já devem estar inclusos dentro do preço da proposta 

de preços:  

a) Serviço de organização e identificação da estrutura necessária para 

implantação dos programas propostos; 

b) Fornecimento de programas de computador para atender ao objeto 

deste edital; 

c) Serviço de implantação de programas de computador objeto deste 

edital; 

d) Serviços de treinamento dos usuários das escolas públicas e demais 

Órgãos/Entidades da Administração Municipal na utilização dos 

softwares fornecidos, quando solicitado; 

e) Serviços de Suporte remoto por chat, WhatsApp e telefone para os 

usuários dos sistemas fornecidos, compreendendo inclusive 

estudantes, professores, coordenadores e técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação; 

f) Serviços de Suporte presencial para as secretarias das escolas e 

secretaria municipal de educação dos programas de computador 

fornecidos; 

g) Serviços de Instalação dos softwares fornecidos no ambiente 

operacional solicitado pela administração Municipal; 

h) Modificações nos softwares fornecidos para atender as especificidades 

do Município, bem como novos relatórios que se fizerem necessários 

durante todo o período de contrato; 

i) Todos os custos de translado, hospedagem e alimentação dos 

consultores e funcionários da empresa contratada, que irão atender 

ao município nos treinamentos, reuniões, apresentações de 

resultados e entrega de relatórios e planos de ação da consultoria; 

j) Encargos trabalhistas, previdenciários e qualquer outro tributo que a 

contratada venha a ser cobrada pela legislação vigente; 

k) Servidor de Banco de Dados em nuvem, com replicação geográfica 

em mais um servidor de banco de dados em outro data-center, para 
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garantir integridade das informações em caso de pane, perda, ou 

desastre natural em um dos servidores; 

l) Disponibilidade 24 horas, 7 dias na semana (segunda a sábado) dos 

programas web, admitindo-se interrupção mensal de até 8 horas para 

manutenção ou eventualidades; 

m) Fornecimento das soluções e softwares para o funcionamento de toda 

a integração dos bancos de dados locais e em nuvem; 

n) Todos os sistemas web deverão ter em todas suas páginas local onde 

qualquer usuário (estudante, professor, coordenador, secretário, etc.) 

possa se comunicar diretamente com os atendentes da empresa 

contratada, através de chat ao vivo, que deverão prestar 

esclarecimentos quanto ao manuseio, procedimentos de uso, e 

qualquer outra dúvida sobre os sistemas. O chat de suporte deve 

funcionar em horário comercial de segunda a sexta. 

 

7.2.15.1. Características do serviço de consultoria em informática em 

monitoramento pedagógico: 

 

7.2.15.2. Análise inicial dos principais indicadores educacionais 

(IDEB/IDEPE) do município para traçar tendência do índice e 

apontar o que deverá ser priorizado para alcançar melhores 

resultados. Após a análise, a contratada deverá apresentar os 

resultados e apresentar possíveis soluções para as prioridades 

apresentadas, assim como irá executar a parametrização dos 

índices que a Secretaria Municipal de Educação solicitar, os quais 

deverão ser monitorados durante todo o ano letivo. 

 
7.2.15.3. Dotar a Secretaria de educação de informações que possibilitem 

indicar o desenvolvimento da educação do município, apontando 

as distorções existentes em cada bimestre para possíveis 
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correções no bimestre seguinte, com o objetivo de melhorar, no 

próprio ano letivo os resultados IDEB e IDEPE. 

 
7.2.15.4. Acompanhamento durante todo o ano letivo dos índices prioritários 

e dos índices que tem impacto direto no IDEB e IDEPE, para 

verificação de possíveis pontos de controle e de pontos de 

melhorias que devam ser trabalhados pelas escolas. A coleta dos 

dados deve ser diretamente no programa de informática 

implantado pela contratada, além de visita mensal à Secretaria de 

Educação e as escolas onde o acompanhamento se faz necessário. 

 
7.2.15.5. Relatório de índices alcançados a cada Unidade Bimestral, dividido 

por Etapa de Ensino, Escola, Série/Ano/Módulo/Fase, Turma e 

Estudante de cada turma. O relatório deverá ser entregue após 10 

dias do término e fechamento de cada unidade bimestral.  

 

7.2.16. Índices do MUNICÍPIO que serão acompanhados por unidade 

bimestral: 

7.2.16.1. Frequência média;  

7.2.16.2. Média geral de Matemática e Língua Portuguesa por Etapa/Ciclo; 

7.2.16.3. Número de Professores; Números de Diretores; 

7.2.16.4. Número de Coordenadores; Número de outros funcionários da 

educação; 

7.2.16.5. Projeção IDEPE para o ano letivo utilizando os indicadores 

acumulados das unidades bimestrais. 

7.2.16.6. Todos os índices devem ser feitos em versão geral e divididos por 

Série/Ano/Módulo/Fase.  

7.2.16.7. Os dados devem ser apresentados em forma de lâminas ou slides 

de única página de fácil entendimento para serem divulgados. 

7.2.16.8. Índices e relatórios por ESCOLA que serão acompanhados por 

unidade bimestral: 

7.2.16.9. Frequência média; 
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7.2.16.10. Notas dos últimos anos por Componentes Curriculares 

Matemática e Língua Portuguesa; 

7.2.16.11. Média geral de Matemática e Língua Portuguesa por 

Etapa/Ciclo; 

7.2.16.12. Número de Professores; Números de Diretores;  

7.2.16.13. Número de Coordenadores; Número de outros funcionários da 

educação;  

7.2.16.14. Projeção IDEPE para o ano letivo utilizando os indicadores 

acumulados das unidades bimestrais. 

7.2.16.15. Todos os índices devem ser feitos em versão geral e divididos 

por Série/Ano/Módulo/Fase. 

7.2.16.16. Os dados devem ser apresentados em forma de lâminas ou 

slides de única página de fácil entendimento para serem 

divulgados. 

7.2.16.17. Índices de cada TURMA que serão acompanhados por unidade 

bimestral: 

7.2.16.18. Frequência média nos Diários de Classe; 

7.2.16.19. Frequência média pelo controle eletrônico de frequência;  

7.2.16.20. Notas médias de todos os Componentes Curriculares;  

7.2.16.21. Porcentagem de estudantes abaixo da média por componente 

curricular;  

7.2.16.22. Projeção de todas as taxas descritas para o cálculo de 

Rendimento Escolarque possivelmente será atingido no final do 

ano letivo; 

7.2.16.23. Relação de estudantes prioritários, levando em consideração a 

quantidade de disciplinas abaixo da média e a frequência média 

dos educandos; 

7.2.16.24. Relação dos estudantes com as melhores médias gerais por 

ordem de classificação decrescente de notas; 

7.2.16.25. Emissão de certificados do tipo “Honra ao Mérito” com a 

classificação geral em relação aos demais estudantes da turma 
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(premiação e incentivos que poderão ser adotados a critério das 

unidades de ensino); 

7.2.16.26. Acompanhamento bimestral da Educação Infantil, dos Anos 

Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e construção automática 

de resultados contendo, turma, turno, matrículas iniciais, 

transferidos, falecidos, matrículas finais, quantidade e percentuais 

de aprovados e reprovados; 

7.2.16.27. Lâminas de Resultados bimestralmente por escola; 

7.2.16.28. Capacitação Continuada para as equipes da Secretaria 

Municipal de Educação e equipe gestora das escolas para análise 

dos resultados das aprendizagens, no que tange o uso do software 

(Avaliações Sistêmicas), no seu uso para o estabelecimento de 

metas e para o aprimoramento dos processos educativos; 

7.2.16.29. Capacitação Continuada para pedagogos e dirigentes das 

escolas municipais no uso de instrumentos de monitoramento das 

aprendizagens existentes no sistema; 

7.2.16.30. Reuniões de Monitoramento Pedagógico e Administrativo com 

Secretário de Educação, e equipe da Seduc, realizada 

presencialmente, ao final de cada unidade bimestral por 

especialista da contratada, que irá demonstrar os dados obtidos e 

o que influenciou nos resultados educacionais do município; 

7.2.16.31. Reuniões de Monitoramento de Gestão Pedagógica e 

Administrativo com a Equipe Gestora da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais a ser realizada 

presencialmente ao final de cada bimestre por especialista da 

contratada, que irá demonstrar os dados obtidos e o que 

influenciou nos resultados de cada escola, série/ano e turma; 

7.2.16.32. Reunião de Monitoramento Pedagógico com os Professores do 

Ensino Fundamental, para demonstrar como a prática dentro da 

sala de aula e a escrituração do desempenho dos estudantes e sua 
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frequência influenciam no resultado final da escola e do município 

no IDEP e IDEB. 

 

7.2.17. Das características dos programas de informática (“software”) para 

controle e escrituração escolar: 

7.2.17.1. Os programas para controle e escrituração escolar devem 

obrigatoriamente ter os seguintes módulos: 

7.2.17.2. Secretaria Escolar - portal Web; como portal da internet para 

inserção, edição e gerenciamento das informações da escola e de seus 

integrantes (profissionais da educação e estudantes) e impressão de 

declarações, documentos escolares, etc. 

7.2.17.3. Controle eletrônico de entrada de estudantes e funcionários 

(Windows -“off-line first”);  das escolas que deve funcionar mesmo que a 

escola esteja temporariamente sem internet, e posterior sincronização com 

o banco de dados central na nuvem; 

7.2.17.4. Diário de Classe Eletrônico nas versões Web e Móvel ( Android 

- “off-line first”); 

7.2.17.5. Portal do Coordenador e da Secretaria de Educação; 

7.2.17.6. Portal dos Pais e Responsável; 

7.2.17.7. Plataforma de Aulas Híbridas ou Não Presenciais 

 

7.2.18. Descrição do Módulo Secretaria Escolar – Portal WEB: 

7.2.18.1. Controle de acesso ao sistema por senha única, por usuário, 

com a separação de funções e permissões entre Diretores, 

Coordenadores Pedagógicos, Secretários, Professores, Técnicos da 

escola e Técnicos da Secretaria Municipal; 

7.2.18.2. O sistema deverá realizar os cadastros dos estudantes com 

foto do estudante e do responsável que realizou a matrícula e que 

contenha as mesmas informações que o EducaCenso/MEC exige, 

acrescentando nesse cadastro as informações dos pais, profissão dos 
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pais, endereço, informações de contato, além de informações do 

responsável que foi realizar a matrícula; 

7.2.18.3. A formação de turmas deverá seguir as Etapas da LDB para a 

educação básica, do Ensino Infantil (creche e Pré-escola), ensino 

fundamental, ensino fundamental EJA. Inclusive cada turma deve ter 

dentro do sistema cadastrado sua grade curricular conforme 

legislação do estado de Pernambuco; 

7.2.18.4. Emitir diretamente do sistema as declarações referentes ao 

estudante:  ficha individual, ficha individual com as notas do corrente 

ano e frequência, transferência provisória, declaração de cursando 

com frequência, declaração bolsa família com frequência de cada mês 

do ano do estudante, boletim bimestral com notas e faltas e histórico 

escolar; 

7.2.18.5. Emitir diretamente do sistema requerimentos de matrículas do 

Estudante da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; 

7.2.18.6. Emitir diretamente do sistema as relações referentes as 

turmas: lista de estudantes, ata de frequência para assinatura, ficha 

de presença com a lista de estudantes e as marcações de presença 

em branco, boletim da turma com todas as médias bimestrais e faltas 

de todas as disciplinas, ficha para preenchimento de notas com a lista 

dos estudantes e área de inserção de notas em branco; 

7.2.18.7. Emitir diretamente do sistema ficha de frequência dos 

estudantes do período desejado, dias, semanas, meses ou ano; 

7.2.18.8. Emitir diretamente do sistema ficha complementar do 

estudante com nome, CPF, contato, etc.; 

7.2.18.9. Emitir diretamente do sistema as relações referentes a escola: 

Livro de matrícula, matrículas por turma, total de estudantes que 

utilizam transporte escolar, total de estudantes que participam do 

bolsa família e total de estudantes por turno/turma; 

7.2.18.10. Cadastro e controle de históricos escolares, com a 

possibilidade de inserção dos anos letivos anteriores a data de 
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chegada do estudante a escola, e com opção de inserção de dados do 

ano letivo vigente de forma manual ou automática com os dados dos 

diários de classe eletrônicos. O modelo do histórico escolar deve 

conter todas as informações exigidas em normas e leis vigentes; 

7.2.18.11. Cadastro com foto dos funcionários com atribuição de função; 

7.2.18.12. Cadastro do Calendário Escolar e o horário semanal de aulas 

de cada turma, que serão utilizados para balizar os registros do 

módulo de Diário de Classe Eletrônico. 

7.2.18.13. Atribuição de Componente Curricular(disciplina) das turmas 

para os professores, e a partir daí os professores terão acesso ao 

diário de classe da disciplina; 

7.2.18.14. Controle de bloqueio de registro no diário de classe dos 

professores, que pode ser feito pelos coordenadores ou pela escola 

em casos como falta do professor ou em dias que houver mudança no 

calendário escolar. 

7.2.18.15. Cadastro e controle das movimentações de estudantes durante 

o ano, como transferência entre turmas da mesma série/ano na 

própria escola onde todo o registro de frequência e notas do 

estudante sejam preservados e a partir da data da transferência de 

turma ele apareça nos diários de classe da turma nova. 

7.2.18.16. Transferência entre escolas da mesma Rede Municipal de 

Ensino, onde os dados já lançados sejam aproveitados 

automaticamente na escola que receber o estudante. 

7.2.18.17. Transferência para escolas externas as do município, com 

preservação dos dados já lançados de frequência e notas do 

estudante, porém com a retirada do estudante do diário de classe 

eletrônico do professor, a partir da data da transferência. 

7.2.18.18. Admissão de estudantes durante o ano letivo, com a 

possibilidade do lançamento das notas do histórico escolar recebido 

pela escola diretamente pela secretaria da escola, aparecendo as 
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notas dos estudantes no diário de classe do professor, após o 

processo de admissão ser finalizado; 

7.2.18.19. Cadastro de falecimento de estudantes durante o ano, 

preservando os dados lançados de frequência e nota até o momento 

do cadastro, e posterior ao cadastro retirada do nome do estudante 

do diário de classe eletrônico do professor; 

7.2.18.20. Área para registro e controle de ocorrências dos estudantes; 

7.2.18.21. Emissão de declarações das ocorrências, como por exemplo, 

declaração de carta aos pais (advertência escrita), informações da 

ocorrência, entrada somente com os pais e declaração para informar 

frequência baixa do estudante. 

7.2.18.22. A Ata de Resultado Final de cada turma deverá ser gerada 

automaticamente pelo sistema, levando em consideração os dados 

dos Diários de Classe Eletrônico e a movimentação dos estudantes 

durante o ano, mostrando em lista os estudantes matriculados na 

turma durante o ano letivo completo, incluindo os transferidos, 

falecidos e admitidos, e deverá mostrar automaticamente a situação 

final do estudante (“Transferido”, “Aprovado” e “Reprovado”). O 

resultado das Atas de Resultado Final, deverão ser transferidos 

automaticamente para os Históricos Escolares de a cada estudante ao 

final do Ano Letivo; 

7.2.18.23. Vídeos tutoriais para ajudar e tirar dúvidas sobre o 

funcionamento do sistema, como cadastrar turmas, professores, 

coordenadores, técnico de secretaria e estudantes, enturmação dos 

estudantes, cadastro e alteração do horário semanal, área de registro 

e controle das ocorrências, transferência externa, transferência entre 

turmas e admissão dos alunos; 

7.2.18.24. Suporte aos usuários em horário comercial via chat, por meio 

de telefone e por mensagens eletrônicas (Chat, SMS e WhatsApp). 
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7.2.18.25. A empresa ficará responsável pelo cadastro inicial dos 

estudantes e educadores do município seguindo registros do Censo 

Escolar que a Secretaria de Educação fornecer. 

7.2.18.26. Emitir diretamente do sistema as declarações referentes ao 

estudante:  ficha individual, ficha individual com as notas do corrente 

ano e frequência, transferência provisória, declaração de cursando 

com frequência, declaração bolsa família com frequência de cada mês 

do ano do estudante, boletim bimestral com notas e faltas e histórico 

escolar; 

7.2.18.27. Emitir diretamente do sistema as relações referentes as 

turmas: lista de estudantes, ata de frequência para assinatura, ficha 

de presença com a lista de estudantes e as marcações de presença 

em branco, boletim da turma com todas as médias bimestrais e faltas 

de todas as disciplinas, ficha para preenchimento de notas com a lista 

dos estudantes e área de inserção de notas em branco; 

7.2.18.28. Transferência de estudantes de uma unidade escolar para 

outra da mesma rede de ensino, de forma automática e já com todos 

os registros apurados durante a permanência do aluno na escola de 

origem. 

7.2.18.29. Descrição do Módulo Controle Eletrônico de Frequência: 

7.2.18.30. O controle eletrônico de frequência funcionará com 

carteirinhas de estudantes com códigos de barras e com crachás para 

os funcionários das escolas com código de barras, o qual toda 

entrada e saída deve ser registrada no leitor de código de barras 

ligado a um computador com o sistema, onde aparecerá na tela do 

computador a foto e os dados da pessoa que entra ou sai da escola, 

registrando automaticamente a entrada e saída de cada um para 

controle e monitoramento; 

7.2.18.31. Emissão de carteirinhas dos estudantes das turmas com o 

modelo aprovado pela Secretaria municipal de Educação, com o nome 
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data de nascimento, escola, turma, validade, número de matrícula e 

código de barras único para identificação do estudante; 

7.2.18.32. Relatório de presença, com hora de entrada e saída por 

estudante por período escolhido pelo usuário; 

7.2.18.33. Relatório mensal de entrada e saída de funcionários; 

7.2.18.34. Relatório de horas dentro da escola de cada funcionário, 

totalizando o período total diário, e a totalização mensal; 

7.2.18.35. Funcionamento do sistema na escola deverá ser off-line, para 

que o registro de entrada e saída não seja interrompido por falta de 

internet, onde o próprio sistema deve identificar quando existe sinal 

de internet para enviar os dados para o banco de dados central; 

7.2.18.36. Impressão de crachás com o nome reduzido de escolha do 

funcionário, foto, e função, e no verso matrícula, escola que trabalha, 

nome completo, e código de barras único para leitura na entrada e 

saída da escola, o modelo deve ser aprovado pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

7.2.18.37. Impressão de ofício para conselho tutelar com o nome, 

endereço e responsáveis dos estudantes que estão a mais de 8 dias 

seguidos sem irem à escola; 

7.2.18.38. Relatório com nome do estudante, responsáveis e números de 

contato dos estudantes que faltaram a 3 dias seguidos na escola; 

7.2.18.39. Integração com o Portal dos Pais e Responsáveis, para mostrar 

as entradas e saídas dos estudantes da escola nos últimos 30 dias; 

7.2.18.40. O controle de entrada pode ser inserido manualmente se o 

estudante ou funcionário não estiver com a carteirinha ou crachá, 

porém o sistema identificará quando a entrada foi registrada 

manualmente ou pelo código de barras, inclusive podendo ser 

verificada o tipo de inserção em relatório; 

7.2.18.41. Tela de interação para gerenciamento com relatório em 

gráficos e números demonstrando a média de frequência diária por 
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turno dos estudantes de cada escola, e média mensal para cada 

turma; 

 

7.2.19. Descrição do Módulo Diário de Classe Eletrônico: 

7.2.19.1.  O Diário de Classe do professor compreende os registros 

referente ao planejamento bimestral, registro dos conteúdos e situação 

didática de cada aula ministrada, frequência dos estudantes, e notas, 

conceitos e pareceres de cada avaliação realizadas nas unidades 

bimestrais, além do parecer de final de ano de aprovação ou reprovação de 

cada educando. As especificidades das avaliações deverão ser respeitadas e 

configuradas pela contratada no sistema antes da entrega do software de 

acordo com cada etapa de ensino, conforme descrito abaixo; 

7.2.19.2.  Para o Ensino Infantil, o sistema deverá viir formatado com 

somente um diário de classe para cada turma, o mesmo deve refletir o 

diário de classe do programa “Criança Alfabetizada” da Secretaria Estadual 

de Educação, contendo local para o planejamento e registro por período de 

sequência didática/tema trabalhado. O planejamento deve estar em 

conformidade com a nomenclatura da BNCC/Currículo de Pernambuco, no 

caso, informar o direito de aprendizagem, campos de experiências, objetos 

de aprendizagem, os quais devem ser possíveis ser pesquisados 

diretamente no currículo de Pernambuco que já deve estar previamente 

cadastrado no sistema. O registro de vivências, a reflexão, replanejar e 

ampliar devem ter seus espaços previstos para o professor poder registrar 

ao final de cada tema trabalhado.  A avaliação dos estudantes deve ser 

diversificada, contendo os espaços para o contexto inicial da criança, 

observações, as conquistas históricas para o desenvolvimento da criança a 

ser registrado mensalmente, os pareceres de final de cada semestre, além 

de espaço para a avaliação por cada objeto de conhecimento, do currículo 

de Pernambuco, correlacionando-os com a idade da criança, a qual será 

avaliada com os conceitos “Saberes Em Construção” (SEC) ou “Saberes 

Construídos” (SC) a cada semestre. O Currículo de Pernambuco ou do 
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Município com todos os Objetos de Conhecimento serão entregues pela 

Secretaria de Educação a contratada, assim a contratada terá que 

cadastrar as habilidades dentro do sistema e deixá-lo pronto para uso do 

professor. A lista de habilidades será diferente para os anos da Creche e 

para aos anos da pré-escola; 

7.2.19.3.  Para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, será um diário de 

classe o qual deverá ser por turma, onde somente um professor terá o 

acesso para modificar os dados por vez. A avaliação para promoção dos 

estudantes será feita bimestralmente de acordo com as habilidades, eixos, 

componentes curriculares descrita no Programa Alfabetizar com Sucesso ou 

Criança Alfabetizada da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, 

onde os estudantes são avaliados em cada habilidade com os conceitos 

“Não trabalhado”, “Processo em Construção”, “Processo Construído” e 

“Processo Não Avaliado”. As habilidades diferem do 1º ao 5º ano, sendo 

assim necessário cada ano ter seu modelo de diário único. O sistema 

deverá ser configurado pela empresa de acordo com o diário do Programa 

Alfabetizar com Sucesso ou Criança Alfabetizada do Estado de Pernambuco, 

no caso, inserindo frequência para ser preenchida pelo professor em dias 

letivos, conforme calendário escolar da escola, avaliação mediante parecer 

inicial, parcial (1º semestre) e final, e todos os campos presentes no diário 

fornecido como modelo pelo Estado de Pernambuco para esta modalidade; 

7.2.19.4.  Para o Ensino Fundamental Anos Finais e Educação de Jovens 

e adultos: deverá conter um diário de classe para cada componente 

curricular por turma, no caso, 9 diários de classe de acordo com a matriz 

Curricular de Pernambuco. As avaliações a cada unidade bimestral serão 

aferidas e registradas da seguinte forma: o professor aplicará até 6 (seis) 

atividades, as quais o estudante terá a oportunidade de fazer recuperação 

paralela para cada atividade, prevalecendo a nota mais alta entre a 

atividade e sua recuperação, a soma das 6 atividades ou de suas 

recuperações formam a primeira da unidade didática. Ainda na unidade 

didática terá uma segunda nota que será a prova bimestral. A média 
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bimestral é a média aritmética entre a nota1 e a nota da prova. Ao final do 

ano será calculada a média anual que é a média aritmética das 4(quatro) 

médias bimestrais, se o estudante obtiver média anual igual ou maior que 

6 (seis) será tido como “Aprovado”, se a média anual for inferior a 6 (seis), 

o professor poderá registrar as notas de recuperação final, prevalecendo a 

maior nota entre a média anual e a recuperação final. O sistema deverá ter 

a opção de “Não Compareceu” para as avaliações finais. Todas as notas 

deverão ser arredondadas para cima, de maio ponto a meio ponto, no 

caso, as notas após realização dos diversos cálculos deverá ser 

arredondada para cima par ao número a seguir mais próximo (0,5 / 1,0 / 

1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 

/ 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0), o sistema deverá em todos os cálculos ou registro 

de notas que receber, realizar o arredondamento automático; 

7.2.19.5.  O registro de Planejamento Bimestral dos diários de classe da 

Educação Fundamental, deverá ter os seguintes campos: “Unidade 

Temática/Práticas de Linguagem”, “Objetos de conhecimento/Conteúdos”, 

“Habilidades”, “Critérios Metodológicos”, “Critérios Avaliativos” os quais os 

professores devem registrar um planejamento para cada unidade didática, 

e após devem confirmar no sistema que finalizaram seu planejamento 

bimestral, para que os coordenadores das escolas e da Secretaria de 

Educação possam verificar e marcar o planejamento como “Aprovado pela 

Coordenação”. Cada registro deverá salvar o professor e o coordenador que 

o aprovou. Os 3 primeiros campos do planejamento bimestral podem ser 

pesquisados diretamente do currículo de Pernambuco, que deve estar 

dentro do sistema para consulta e cópia automática. 

7.2.19.6.  O registro das aulas diárias deve ter 3 campos para registro, 

a saber: “Componente Curricular: Objetos de conhecimento |: 

Habilidades”, “Situação de Ensino” e “Recursos Didáticos”. O primeiro 

campo poderá ser pesquisado diretamente do currículo de Pernambuco, 

limitado ao ano/série relacionado ao diário de classe. O sistema 

disponibilizará para registro do professor todas as aulas da turma de 
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acordo com o horário semanal da turma, previamente cadastrado pela 

secretaria da escola e não deve autorizar registros em dias ou horários que 

não estejam cadastrados no horário de aula semanal da turma. Após o 

professor escolher a aula dentro do calendário e horário escolar, ele 

realizará seu registro de aula. O sistema deverá separar as aulas por 

bimestre letivo, de acordo com o calendário previamente cadastrado no 

módulo de Secretaria Escolar, para que os coordenadores possam realizar a 

aprovação Bimestral dos conteúdos registrados nas aulas, o sistema deverá 

salvar qual coordenador fez a aprovação dos conteúdos. Para cada registro 

de aula realizado o sistema deverá salvar qual professor fez o registro, pois 

se houver substituição de professor, deverá aparecer exatamente qual 

professor registrou cada aula; 

7.2.19.7.  O registro das frequências dos estudantes deverá ser 

realizado da seguinte forma: O professor escolherá quais aulas dentro do 

calendário escolar e horário da turma previamente cadastrado no módulo 

Secretaria Escolar, e assim receberá a lista dos estudantes matriculados 

naquela data para que possa realizar a marcação de presença. Para facilitar 

o trabalho do docente o sistema marcará todos os estudantes como 

presentes, e o professor terá que desmarcar os estudantes que estão 

faltando, ao final do registro o professor ainda terá que marcar a opção 

“Frequência da aula finalizada”, para que essa aula possa ser contabilizada 

na frequência dos estudantes para fins de declarações e registros 

escolares; 

7.2.19.8.  Somente o professor da turma/componente curricular, poderá 

ter acesso a editar o seu diário, não podendo ser mexido por outro colega 

professor ou por outro usuário. Inclusive as notas. A exceção é somente 

para as notas de estudantes admitidos no meio do ano letivo, onde a 

Secretaria Escolar poderá inserir as notas obtidas na escola anterior; 

7.2.19.9.  A Ata de Resultado Final de cada turma deverá ser gerada 

automaticamente pelo sistema, levando em consideração os dados dos 

Diários de Classe Eletrônico e a movimentação dos estudantes durante o 
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ano (transferência, falecimento, etc.), mostrando em lista os estudantes 

matriculados na turma durante o ano letivo completo, incluindo os 

transferidos, falecidos e admitidos, e deverá mostrar automaticamente a 

situação final do estudante (“Transferido”, “Aprovado”, “Progressão Parcial” 

e “Reprovado”) . O resultado das Atas de Resultado Final, deverão ser 

transferidos automaticamente para os Históricos Escolares de cada 

estudante ao final do Ano Letivo; 

7.2.19.10. Os Diários de classe deverão ser vistos e monitorados pelo 

Portal do Coordenador e da Secretaria da Educação. O monitoramento da 

inserção de dados será por meio de porcentagem de preenchimento de 

cada bimestre, que compreenderá se o professor já preencheu os 

planejamentos bimestrais, a quantidade de aulas já registradas, a 

quantidade de aula já realizada frequência e as quantidade de notas já 

lançadas. 

7.2.19.11. O sistema deverá conter a opção para baixar os arquivos em 

PDF para imprimir ou arquivar os Diários de Classe. 

7.2.19.12. O Portal deverá funcionar nos navegadores de internet mais 

modernos e deverá oferecer segurança TLS 1.2 e SSL, para que os dados 

sejam tramitados de forma criptografada e com segurança; 

7.2.19.13. Todos os relatórios disponibilizados no Portal poderão ser 

baixados nos formatos “.PDF”, “.DOCX” e “.XLSX”, para facilitação dos 

trabalhos dos profissionais. 

7.2.19.14. Além do portal de internet do Diário de Classe, os professores 

terão acesso gratuito a um Aplicativo Android que a empresa deve 

disponibilizar na loja de aplicativos Google Play. O Aplicativo funcionará 

para a realização de chamadas (frequência de presença dos estudantes) 

mesmo com ausência de internet no smartphone ou tablet que for 

instalado, devendo o professor, após o registro, realizar a sincronização em 

momento oportuno e que o seu smartphone ou tablet possua sinal de 

internet. 

7.2.20. Portal do Coordenador e da Secretaria de Educação: 
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7.2.20.1. O Portal da Coordenação e da Secretaria de Educação, deve 

ser configurado para que todos possam ver os dados inseridos em todos os 

outros módulos: Secretaria Escola, Diário de Classe; e Frequência 

eletrônica; 

7.2.20.2.  Deverá contar um espaço para visualização dos diários de 

classe de todas as escolas e turmas; 

7.2.20.3.  Deverá apresentar relatório com as pendências de 

preenchimento dos diários por bimestre, de cada professor; 

7.2.20.4.  Emitir relatório de frequência Mensal de turma no modelo que 

deve ser preenchido no sistema do governo federal referente ao programa 

Bolsa Família; 

7.2.20.5.  Emitir relatórios gerenciais com resumo de matrículas por 

turma, série, escola, turno, frequências MÉDIAS diárias, presença atual na 

escola dos quadros de funcionários de acordo com a frequência eletrônica, 

e demais relatórios que a Secretaria de Educação necessite para dar 

continuidade a sua função de Gestão. 

7.2.20.6.  As solicitações de novos relatórios a serem integrados no 

sistema, que por ventura venham a ser solicitados posteriormente, não 

poderão ser cobradas pela contratada para sua implantação, visto que as 

informações contidas no sistema são da Rede Municipal de Educação; 

7.2.20.7.  O portal será um site na internet hospedado pela contratada, 

que deverá estar disponível 24 horas por dia os 7 dias na semana, podendo 

ficar indisponível somente 8horas mensais para manutenção ou 

eventualidades;  

7.2.20.8.  O Portal deverá funcionar nos navegadores de internet mais 

modernos e deverá oferecer segurança TLS 1.2 e SSL, para que os dados 

sejam tramitados de forma criptografada e com segurança; 

7.2.20.9.  Todos os relatórios disponibilizados no Portal poderão ser 

baixados nos formatos “.PDF”, “.DOCX” e “.XLSX”, para facilitação dos 

trabalhos dos profissionais. 

7.2.21. Portal dos Pais e Responsável; 
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7.2.21.1. O Portal dos Pais e Responsáveis tem por finalidade, 

possibilitar o acesso dos responsáveis dos estudantes ao boletim escolar e 

as entradas e saídas diárias dos estudantes, através de relatório simples de 

fácil entendimento; 

7.2.21.2.  O acesso ao portal deverá ser pelo número de matrícula do 

estudante e por uma senha que será gerada na escola e entregue aos pais 

através de comunicados; 

7.2.21.3.  O portal será um site na internet hospedado pela contratada, 

que deverá estar disponível 24 horas por dia os 7 dias na semana, podendo 

ficar indisponível somente 8horas mensais para manutenção ou 

eventualidades; 

7.2.21.4.  O Portal deverá funcionar nos navegadores de internet mais 

modernos e deverá oferecer segurança TLS 1.2 e SSL, para que os dados 

sejam tramitados de forma criptografada e com segurança; 

7.2.21.5.  Todos os relatórios disponibilizados no Portal poderão ser 

baixados nos formatos “.PDF”, “.DOCX” e “.XLSX”, para facilitação dos 

trabalhos dos profissionais; 

7.2.21.6.  Ambiente e/ou Portal de Aulas Híbridas ou Não Presenciais; 

7.2.21.7.  No portal de aulas o professor terá acesso as suas salas de 

aulas virtuais, onde os estudantes já estarão cadastrados, de acordo, com 

o cadastro de cada turma;  

 

7.2.22. Para comunicação, os professores terão disponíveis 3 ferramentas:  

7.2.22.1.  MURAL: onde o professor pode enviar mensagens aos alunos 

referentes as novas aulas disponibilizadas, mensagens gerais, e realizar um 

chamamento para uma reunião virtual através da ferramenta de 

videoconferência. 

7.2.22.2.  BATE-PAPO (CHAT): o chat da sala de aula terá somente a 

presença dos integrantes da turma e o professor da disciplina da sala. O 

professor terá a função de moderador, podendo inclusive apagar 

mensagens de estudantes que considerar de alguma forma ofensiva, ou 
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fora do propósito do chat. O chat será por mensagem de texto ou 

mensagem de áudio, e deverá funcionar normalmente no navegador de 

internet, dentro do próprio sistema, sem necessidade de instalação de 

outros aplicativos; 

7.2.22.3.  VIDEOCONFERÊNCIA: a aba de videoconferência da sala de 

aula, deve permitir o acesso dos estudantes, já os identificando 

diretamente, e a videoconferência deverá ser feita através do próprio 

sistema, no caso, funcionamento diretamente no navegador de internet 

sem a necessidade de instalação de aplicativos em computadores ou 

celulares. A sala de videoconferência deve comportar todos os membros da 

turma, incluindo o professor. Os usuários devem poder levantar a mão 

virtualmente para falar, compartilhar tela, ter chat dentro da 

videoconferência, e o professor terá a função de moderador, para retirar 

alguém da videoconferência ou para silenciar áudio de algum usuário. 

7.2.23. As aulas disponibilizadas para os estudantes devem ter as seguintes 

partes: 

7.2.23.1.  MENSAGEM DO PROFESSOR: onde o professor irá informar o 

roteiro da aula e o que o estudante deve fazer para ter um bom 

aproveitamento da aula; 

7.2.23.2.  PLANEJAMENTO: onde o professor irá escolher dentro do 

currículo de Pernambuco as habilidades que trabalhará na aula 

remota/híbrida. E mais um espaço para o professor escrever outros 

conteúdos programados para a aula que não estão no currículo de 

Pernambuco. 

7.2.23.3.  CONTEÚDO: onde o professor poderá disponibilizar vídeos do 

Youtube que estarão integrados dentro da plataforma (“inframe”), ou 

arquivos para downloads, ou links de outros portais de internet, ou ainda 

informações sobre quais páginas do livro didático estão sendo utilizadas 

para a aula; 

7.2.23.4.  ATIVIDADES: onde o professor poderá disponibilizar link 

direto para atividades preparadas no Google Formulário, que estará 
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integrado a preencher diretamente nas atividades o nome da escola, o 

nome da turma, e o nome do estudante no formulário de resposta. Ou 

atividade em arquivo que o estudante possa baixar em seu dispositivo, ou 

até mesmo perguntas diretas. O estudante poderá responder pelo Google 

Formulário, através de envio de arquivos preenchidos, ou até mesmo 

através de fotos tiradas diretamente dos aparelhos celulares, que serão 

anexadas como resposta as atividades. 

7.2.23.5.  FREQUÊNCIA: os estudantes que entrarem por sua senha na 

plataforma e acessarem a aula terão sua presença confirmada nesta aula, o 

professor ainda poderá realizar a chamada dos estudantes de forma 

manual, informando por exemplo quem assistiu a aula presencialmente, ou 

quem recebeu material para estudar o conteúdo da aula em casa (apostilas 

ou fichas). 

 

7.2.24. A plataforma deverá disponibilizar local para a Secretaria de 

Educação cadastrar aulas que são iguais para vários anos/séries, e assim 

distribuir em todas as turmas da rede, desta forma, os projetos 

interdisciplinares e multiseries poderão ser cadastrados e distribuídos de 

forma centralizada. 

 

7.2.25. As aulas disponibilizadas para os estudantes, terão prazo de início e 

fim para realização das atividades. Ao término do prazo o estudante não 

poderá mais enviar suas atividades, porém poderá acessar a aula para 

estudar os conteúdos disponibilizados. 

 

7.2.26. Os professores terão a possibilidade de migrar as informações da 

plataforma de aulas para o seu diário de classe, onde serão copiadas o 

planejamento da aula diretamente para o registro de aulas do diário, e a 

frequência da aula diretamente para a aula dentro do diário de classe. O 

professor indicará em qual aula do diário de classe quer migrar as 

informações de cada aula remota/híbrida. 
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7.2.27. A plataforma deverá fornecer relatórios de acessos dos estudantes 

por escola/turma selecionada, acessos dos educadores, ata para assinatura 

da entrega de apostilas, relatórios mostrando todas as habilidades que 

foram ou não trabalhadas nas aulas remotas por escola/turma selecionada, 

frequências dos alunos por período selecionado, dias, semanas e meses, 

relatório de aulas publicadas e também, oferece para download, os 

registros em pdf dos relatórios das aulas por escola/turma. 

 

7.2.28. A plataforma de aulas deve funcionar diretamente de navegadores de 

internet, não necessitando de aplicativos móveis para funcionar. Desta 

forma, os estudantes poderão assistir suas aulas em qualquer dispositivo 

conectado a internet, seja ele um celular, um tablet ou computador de 

qualquer marca ou sistema operacional; 

 

7.2.29. Suporte, atualizações, treinamento, atendimento e segurança.  

 

 

7.2.30. A empresa deve garantir suporte e atendimento às escolas e a 

secretaria municipal de educação em horário comercial. 

 

7.2.31.  Os custos com treinamento, hora de consultores, diárias, 

hospedagem, alimentação dos funcionários da empresa já devem estar 

inclusas no preço global da proposta. 

 

7.2.32.  A empresa deve realizar um encontro mensal com a secretária 

municipal, ou quem esta indicar para acompanhamento dos trabalhos. 

 

7.2.33.  Os treinamentos a todos os usuários, professores, coordenadores, 

secretários que utilizará o sistema informatizado deverão ser feitos de 

forma presencial. Os locais serão disponibilizados pela secretaria municipal 
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de educação, porém os custos com transporte, horas do formador, 

hospedagem, alimentação dos funcionários da empresa já deve ser 

previstos no preço global da proposta de preço, não cabendo cobranças a 

parte deste contrato. 

 

7.2.34.  A empresa deverá manter um sistema automático de backups, que 

será realizado conforme abaixo: Backups a cada hora, que devem ser 

mantidos por 7 dias; Backups semanais que devem ser mantidos por 6 

meses; Backups mensais que devem ser mantidos por 1 ano; Backups 

anuais que devem ser mantidos por 10 anos. 

 

7.2.35.  A implantação, modificações, parametrizações, ajustes nos 

relatórios, relatórios novos, ou eventuais atualizações no sistema deverão 

ser realizados durante todo o período do suporte contratado e seus custos 

deverão estar dentro do preço do item de suporte do contrato. 

 

7.2.36. O cadastro inicial de todos os estudantes e educadores fica a cargo 

da empresa, conforme cadastro do Censo Escolar do ano anterior que será 

fornecido pela Secretaria de Educação. 

 

7.2.37. As horas de estudo, de consultoria, de visita técnica de reuniões onde 

os funcionários e consultores da empresa trabalharem no município, 

deverão ser totalmente custeados pela empresa, não havendo cobranças 

posteriores. 

 

7.2.38. A empresa deverá entregar em formato PDF ao final de cada ano 

letivo, ou no final do contrato, o que ocorrer primeiro, os diários de classe 

com todas as informações registradas de cada turma, componente 

curricular. 
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7.2.39. A empresa deverá fornecer o sistema funcionando e já 

parametrização e com os estudantes cadastrados deixando somente para 

as escolas o cadastro das turmas, profissionais e o gerenciamento das 

matrículas. 

7.2.40. A empresa é responsável pela hospedagem dos sistemas web, “API” 

de integração de dados bem como dos bancos de dados central e de seus 

backups. 

 

7.2.41. Caso o contrato seja finalizado, a empresa deverá entregar os 

backups realizados até a data final do contrato. Podendo entregar em 

formatos de arquivo de tabelas “xlsx” do último backup realizado. E no 

formato de Arquivo de backup do banco de dados utilizado pelo sistema 

central para os demais backups, com a senha de acesso para consulta dos 

dados.  

 

7.2.42. Quando solicitado a empresa deve fornecer as informações contidas 

em algum dos backups, a fim de verificação de auditoria ou para 

verificação de prova quanto a perca de dados ou falhas afins detectadas 

por algum professor ou funcionário da secretaria de educação.  

 

7.2.43. O sistema da secretaria escolar e de diário de classe deverá atender 

plenamente todas as informações que hoje são registradas nas escolas. Os 

diários de classe devem ter todos os campos presentes no diário de classe 

de papel que será entregue pela secretaria de educação, cabendo a 

empresa disponibilizar para que o diário eletrônico apresente as mesmas 

nomenclaturas, parametrizações e locais de registros do diário apresentado 

pela secretaria de educação. 

 

7.3. BLOCO C – FORMAÇÃO CONTINUADA 
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7.3.1. Constitui-se o presente bloco a execução dos serviços como uma 

política de formação contínua e continuada e visa o desenvolvimento 

profissional do corpo docente e de gestão por meio de diversas ações 

estruturantes formativas, tendo como foco a qualificação profissional de 

professores e gestores no sentido de agregar novos saberes e novas 

práticas para garantir uma atuação de excelência em suas atribuições, 

mesmo com as dificuldades impostas pelo cenário pandêmico. 

7.3.2. A gestão da Secretaria Municipal de Educação, pretende dar 

continuidade aos momentos formativos, voltados para entendimento e 

aprofundamento dos conceitos, princípios e práticas pedagógicas, através 

da abordagem de temas relevantes para o aperfeiçoamento dos saberes 

adquiridos na formação inicial. 

7.3.3. A formação continuada deverá abranger dimensões coletivas, 

organiza- 

cionais e profissionais, além de caracterizar-se como um repensar do 

processo pedagógico, dos saberes e valores de toda equipe escolar e 

envolve desde atividades de extensão até mesmo encontros e reuniões 

pedagógicas, desde que tenha como principal finalidade a reflexão sobre a 

prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, 

ético e político da equipe pedagógica. 

7.3.4. Este serviço direciona a nossa política de formação contínua e 

continuada e visa a melhoria dos nossos indicadores e a qualificação dos 

nossos docentes, gestores e técnicos, ou seja, promover o crescimento 

profissional de nossas equipes escolares. 

7.3.5. O investimento na formação de professores tem um papel estratégico 

na qualidade da educação, impacta diretamente no agir do docente, na 

melhoria contínua do seu trabalho e, consequentemente, é uma ferramenta 

de garantia de uma educação de excelência aos nossos estudantes com 

foco nos seus projetos de vida e na formação cidadã. 

7.3.6. A proposta é apresentar as formações que serão oferecidas durante o 

ano letivo em vigente aos professores, gestores e demais profissionais da 



70 

 

 

educação municipal, tendo como foco a garantia do pleno entendimento do 

Projeto Pedagógico, aperfeiçoando as práticas pedagógicas e de gestão das 

equipes escolares, visando o desenvolvimento de competências 

pedagógicas, socioemocionais, tecnológicas. 

7.3.7. A execução dos trabalhos e processos formativos, devem considerar 

as competências mais frágeis apontadas pelas equipes escolares, assim 

como a necessidade de formações específicas suscitadas para este 

momento (ou outro) de reinvenção da prática pedagógica causada pelas 

dificuldades pedagógicas e de aprendizagens, em razão da suspensão das 

aulas por ocasião da pandemia do coronavírus, ensejando na vivência do 

ensino remoto emergencial. 

7.3.8. Através da promoção da melhoria do fazer pedagógico em nossas 

escolas, acreditamos que a aprendizagem deverá ocorrer em um constante 

processo de colaboração e interatividade, onde os sujeitos - equipe técnica, 

gestores e docentes – desenvolvem-se e ajudam cooperativamente uns aos 

outros a se desenvolverem. 

7.3.9. Em vista disso, o Projeto EducaBom, pretende ofertar aos 

profissionais da educação do RME de Bom Conselho, oportunidades de 

desenvolver conhecimentos que promovam a articulação entre teoria e 

prática, sempre em consonância com as mudanças educacionais e sociais, 

de modo que promova situações formativas, assim como reflexões e 

análises sobre as práticas cotidianas dos profissionais que atuam nas 

escolas. 

7.3.10. Outro objetivo da contratação do presente serviço é a promoção do 

desenvolvimento de competências e habilidades pedagógicas e de gestão 

das equipes escolares, fortalecendo a capacidade de aprofundar e/ou 

ressignificar os saberes e práticas adquiridas na trajetória acadêmica 

eprofissional dos docentes e gestores escolares. 

7.3.11. As formações ofertadas deverão dar condições para a apropriação e 

aprofundamento da Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, devendo: 
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a) Fortalecer as práticas pedagógicas e de gestão através da abordagem de 

temas que fortaleçam o uso de metodologias ativas de ensino, articuladas à 

BNCC, ferramentas multimídias do mundo digital e a utilização ética desses 

recursos no contexto escolar. 

b) Impulsionar e melhorar o fazer pedagógico das aulas ministradas pelos 

docentes, na promoção de aprendizagem significativa aos estudantes. 

c) Auxiliar a produção de novos saberes, através de ações formativas e 

acompanhamento técnico-pedagógico. 

 

7.3.12. A continuidade do processo formativo dos docentes da rede municial 

de ensino de Bom Conselho é parte estruturante dentro do nosso projeto 

pedagógico EducaBom, uma vez que se conecta aos planos de ação 

produzidos nas escolas, com o apoio da Assessoria e Consultoria 

Pedagógica (Bloco 1), assim como os gestores e coordenadores da nossa 

instituição. Esta ancoragem permite uma criteriosa seleção de formações 

necessárias para cada contexto a ser trabalhado, fazendo deste bloco de 

serviços, uma ferramenta de aprimoramento das competências instaladas 

em cada unidade de ensino aumentando a capacidade de ação dos atores 

envolvidos. 

7.3.13. Com a realização das formações, pretendemos consolidar nosso 

compromisso com o exercício contínuo da aprendizagem coletiva, onde 

cada um dos pares envolvidos assume espaço para exercer seu 

protagonismo individual, construindo ações coletivas para a transformação 

das realidades vividas em cada ambiente escolar, em cada processo de 

ensino aprendizagem, validadas pelas ações reflexivas das metodologias 

que reinventam seu caminhar no chão da escola, com um olhar seguro dos 

que sabem para onde ir.  

7.3.14. O que se pretende é ofertar uma proposta de formação continuada 

das equipes da gestão escolar e dos docentes, ao mesmo tempo, oferecer 

informações qualificadas para estimular um acompanhamento e 

monitoramento das atividades por parte da Secretaria. 
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7.3.15. O trabalho formativo está estruturado em quatro partes e o ponto de 

convergência entre elas refere-se à qualificação do(a): 

a) Planejamento escolar;  

b) Trabalho em equipe; 

c) Relação entre a equipe gestora e pedagógica; 

d) Utilização do Projeto Político Pedagógico (PPP) como ferramenta de 

gestão; 

e) Fortalecimento da gestão democrática e participativa; 

f) Fortalecimento da relação com as famílias;  

g) Apoio para solução de conflitos e micro conflitos escolares;  

h) Implantar na rotina escolar de forma efetiva a inserçao da BNCC; 

 

 

7.3.16. Implementar um processo formativo, centrado na promoção de uma 

gestão equitativa e de qualidade que impacte positivamente o aprendizado 

dos estudantes, considerando alguns fatores determinantes: 

a) Estímulo e ajuda ao desenvolvimento profissional de gestores e 

professores; 

b) Incentivo às iniciativas inovadoras de integração entre a gestão e os 

professores; 

c) Promoção do planejamento das atividades e do trabalho coletivo; 

d) Favorecimento de momentos de troca de experiências; 

e) Busca pelo desenvolvimento de parcerias;  

f) Estímulo ao trabalho em equipe; 

g) Promoção da cultura do compartilhamento de dificuldades e soluções. 

 

7.3.17.  Serão beneficiados com as formações: 

7.3.17.1. Formação para Professores das Creches – 1 Grupo; 

7.3.17.2. Formação para Professores da Educação Infantil – 2 Grupos; 

7.3.17.3. Formação para Professores do Ensino Fundamdental 1 – 07 

Grupos; 
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7.3.17.4. Formação para Professores do Ensino Fundamental 2 – 05 

Grupos; 

7.3.17.5. Formação para Professores da Educação de Jovens e Adultos – 

01 Grupo; 

7.3.17.6. Formação para Professores da Educação Especial – 01 Grupo; 

7.3.17.7. Formação para Coordenadores, Orientadores e Gestores – 02 

Grupos; 

 

8. OBRIGAÇÕES 

 

8.1. Obrigações e Responsabilidades da Contratada: 

8.2. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, que 

dispõe sobre prestação deserviços de Consultoriae Assessoria Técnica 

pelosórgãoseentidadesdaAdministraçãoPública Municipal e dá outras 

providências, constituem obrigações e responsabilidades daCONTRATADA: 

 

a. Cumprir o respectivo contrato e suas cláusulas, conduzindo os 

serviços ora contratadoscomestritaobediênciaàsleis, 

regulamentoenormaspertinentes aocontrato; 

 

b. Responsabilizar-se por seus funcionários durante a execução 

dos serviços, 

fornecendoalimentação,transporte,hospedagemedemaisinciden

tes sobre aoperação, respeitando os itens dispostos no 

orçamento base norteador ds presente contratação; 

 

c. A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por 

todo e qualquer prejuízo,acidente ou dano que, em virtude de 

seus serviços, que possam vir a ser causados ao Município de 

Bom Conselhoouaterceiros,obrigando-sea 

garantiraqualidadedos serviçosprestados; 
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d. Arcar com todas as despesas relativas à prestação dos 

serviços tais como, salário dosempregados,encargos sociais, 

trabalhistas efiscais; 

 

e. Prestarosserviços,objetodapresentelicitação,assumindointeira

menteasresponsabilidadespelosmesmos; 

 

f. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as 

obrigações e encargos assumidosougerados, emrazão 

dosserviçoscontratados; 

 

g. Zelar pelo cumprimento das normas vigentes e das diretrizes 

traçadas pela PrefeituraMunicipal de Bom Conselho-PE, de 

forma a preservar a integridade física de seus empregados e 

deterceiros,inclusiveServidoresMunicipaise/oupessoasfreqüent

adorasdo(s)evento(s),cabendo-lhes a responsabilidade 

exclusiva por qualquer acidente que venha a ocorrer 

nodesempenhodesuas tarefas; 

 

h. Submeter-se 

ainspeçãoefiscalizaçãodaPrefeituradoMunicípiodeBom 

Conselho, através da Secretaria Municipal de Educação; 

 

i. Sujeitar-se à fiscalização do contrato pelo contratante 

obrigando-se, ainda, a comunicarqualqueralteração 

quepossacomprometeramanutenção docontrato; 

 

j. Manter durante toda a execução do contrato, em 
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compatibilidade com as obrigações 

porelaassumidas,todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoex

igidasnestaLicitação; 

 

k. Obedecertodasasexigênciasestabelecidasnesteprojeto,parteinte

grantedaLicitação; 

 

l. Reparar,corrigirousubstituirimediatamenteàssuasexpensasnoto

doouemparteos funcionáriosem queseapresentarem com 

aparênciadeembriagues, etc; 

 

m. Nãotransferiraoutrem,notodoouemparte,oobjetodopresentepro

jeto,sempréviaanuênciado Município deBom Conselho-PE; 

 

n. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do 

cumprimento das obrigações supramencionado, bem como 

pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuiçõesou emolumentos federais, estaduais, e 

municipais, que incidam ou venham incidir sobre oobjeto deste 

contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, 

quando solicitadospeloMunicípio deBom Conselho-PE; 

 

o. Executar os serviços no(s) dia(s), Local(s) e horários definidos 

pela Secretaria Municipalde Educação da Prefeitura Municipal 

de Bom Conselho-PE. Com a jornada de trabalho definida de 

acordo com os BLOCOS e parâmetros definidos no presente 

documento, durantetodooperíodo decontrato. 

 

p. Assessoriaonlinesistemáticacomprazo“máximo”pararetornode 
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até 72horas. 

 

8.3 Obrigações e Responsabilidades da Contratante: 

 

a) permitir livre acesso dos empregados da(s) contratada(s) às 

instalações onde 

serãoexecutadososserviçosindependentementedepermissãoprévia,des

dequeestejamdevidamentecredenciados; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela(s)contratada(s)com relação àexecução dos serviços; 

c) efetuaropagamentoà(s)contratada(s),àvistadeNotasFiscais/Fatu

ras,devidamenteatestadas; 

d) proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 

desempenharseusserviços, dentrodasnormas docontratoaserfirmado 

em razão do presente certame; 

e) acompanharefiscalizaraexecuçãodocontratoporumrepresentante

devidamentedesignado; 

f) rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo 

com o contrato a serfirmado. 

 

9. DOPRAZODOCONTRATO: 

 

9.1. O prazo do contrato a ser firmado com o licitante vencedor 

será de 12 (doze) meses, 

acontardadatadaassinaturadorespectivotermo,podendoserprorrogado,

poriguais e sucessivos períodos,deacordocomalegislação vigente. 

 

10. DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 

 

10.1. A dotação necessária à realização da despesa decorrente do 
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objeto desta Licitação, doOrçamentoMunicipal serádesignado 

pelaSecretariaMunicipal deFinanças. 

 

11. DOPAGAMENTO: 

 

11.1. O Pagamento será realizado em  parcelas mensais, de acordo com a 

efetiva execução mensal, até o trigésimo dia útil decadamês, após 

apresentação e comporovação dos serviços prestados e a sua aprovação.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

12.1.  Fica eleito do Foro da Comarca de Bom Conselho para dirimir 

quaisquer questões inerentes à referida contratação. 

 Do valor médio orçado com base em cotações de preços em empresas do ramo. 
 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO REFERENCIA QTD. 

VALOR 
MÉDIO 

SERVIÇOS 
(DOZE 

MESES) 

1.       
  

- Contratação de empresa do ramo para 
prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria, Capacitação, Gestão e 
Monitoramento da Educação; 
-  Gestão da Informação em Rede (software 
em Gestão Pedagógica); 
- Acompanhamento de projetos e programas 
educacionais, visando atender as necessidades 
educacionais inerentes ao município de Bom 
Conselho –PE, de acordo com as especificações 
e informações contidas no presente 
documento, o qual será o resultado do Projeto 
EducaBom. 

SERVIÇO 1 
R$ 

1.999.545,13 
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Bom Conselho - PE, 08 de novembro de 2021 

 

Cibelly Cavalcante Vieira Ferro 
Secretária de Educação 

 
 
 
 

Cícero Paulo de Oliveira Ferro 
Diretor de Compras, Patrimônio e Arquivo 

 
 
 

 
Tatiana Miranda de Araújo 

Diretora de Orçamento e Registro de Preços 
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ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1    R$  R$  

2    R$  R$  

VALOR TOTAL DOSITENS R$ 
 

VALOR GOBAL  R$  
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ANEXO III 

 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e  mão-de-obra 
infantil. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

............................................................ 

(representante) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ 

nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as 

penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa 

ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas 

situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 

 
M O D E L O 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

A empresa _______________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço 

____________________________, telefone/fax nº ______________________, por 

intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a 

empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos 

licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 
 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, 
CAPACITAÇÃO, GESTÃO E 
MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO COM 
SOFTWARE. QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO PERNAMBUCO E A 
EMPRESA............................ CONFORME PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 012/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2021, SRP 005/2021. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si firmam o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DE 

BOM CONSELHO, PERNAMBUCO, com sede à Avenida XV de Novembro, s/n, Centro – Bom 

Conselho/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.995.947/0001-40, neste ato representado pelo(a) 

secretária de Educação a  Sr.ª. CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA FERRO, brasileira, casada, 

domiciliado nesta cidade, inscrita no CPF nº 021.195.294-00 e RG nº 4876837- SSP/PE, no 

final subscrito, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa_____________________, com sede à ______________inscrita CNPJ/NP sob o nº 

__________________,doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr._________________inscrito no CPF/MF sob o  nº 

________________,portador da cédula de identidade nº XXXXSSP/PE, tendo em vista a 

contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do 

processo Licitatório nº 0012/2021, Pregão eletrônico nº 006/2021, têm entre si justo e acordado 

o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
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Constitui o objeto do presente contrato REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, GESTÃO E 
MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO COM SOFTWARE.  Nos termos da proposta 
apresentada pela contratada, objeto do Pregão eletrônico nº 000/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 

 

a) O prazo para entrega do objeto será em conforme edital após a entrega da ordem de 
fornecimento pela secretaria solicitante. 

 

b) Os valores são fixos e irreajustáveis, ressalvado o equilíbrio econômico financeiro 
da proposta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

a) O fornecimento será efetuado imediatamente após a autorização da secretaria solicitante; 
b) No ato do fornecimento do material deverá ser emitido atesto de recebimento, indicando o 

valor e a quantidade. 
c) A CONTRATANTE recusará os itens nos seguintes casos: 

. produtos vencidos; 

. embalagens violadas; 

. produtos com características diferentes do objeto licitado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – O VALOR CONTRATUAL 
Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA  valor total 
de R$ --------------------------(_____________________________________________), conforme 
disposto na proposta da CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta), dias após a entrega do material, e 
comprovação e atestado do órgão requisitante quanto a especificação dos mesmos, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e recebimento definitivo do objeto, comprovadas a 
manutenção das exigências da habilitação do contrato. 
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Parágrafo segundo – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro 
inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 
execução. 

Parágrafo Terceiro -  Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam 
sanadas as pendências, sem ônus para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto -Caso seja de interesse da administração, o Município poderá antecipar o 
adimplemento das parcelas vincendas, quando da disponibilidade de recursos financeiros 
suficientes para quitação das mesmas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

Para fazer face às despesas resultantes deste Pregão, serão utilizados recursos próprios do 
Município, classificados nas seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento 
vigente:  

 
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM CONSELHO 

Órgão: 14.000 -  ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

Unidade 
orçamentária: 

14006 - FUNDEB 

15002 - DIRETORIA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Proj./ Ativ.: PROGRAMA: 1201,  1210 
2.952- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elemento: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 12 
meses ou até que se tenham cumprido todas as obrigações firmadas, incluindo-se as 
garantias de fábrica oferecidas, as quais deverão ser as mesmas do modelo adquirido, 
podendo ser rescindido ou prorrogado, caso seja de interesse da administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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São obrigações da CONTRATADA: 

 

I.Entregar os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e 
na proposta ofertada, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminado; deverá 
ser observado o critério definido pela Prefeitura; 

 

II – Responsabilizar-se pelos encargos, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 

 

III – Fornecer mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo 
CONTRATANTE; 

 

IV – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato 
sujeitando–se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no 
art. 81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores; 

 

V – A CONTRATADA fica obrigada a substituir o produto que não apresentar condições de 
serem utilizados, ou no momento do recebimento apresente qualquer tipo de dano. 

VI – Os serviços objeto desta licitação, mesmo entregues e aceitos ficarão sujeitos à correção 
desde que comprovada a pré-existência de defeitos, bem como alterações na forma da 
prestação dos serviços que comprometam sua integridade; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

 

I.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme o estabelecido na cláusula quarta.  
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II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA 

A entrega do produto será fiscalizada e supervisionada por servidores deste Município, que 
informará as falhas que observar e as providências tomadas para saná-las ou ainda a recusa 
da CONTRATADA em saná-las. 

 

Parágrafo primeiro – Caso o referido serviço não esteja de acordo com os termos da 
proposta apresentada, bem como não atenda ao contido no Edital, será o mesmo devolvido. 

Parágrafo segundo – Ocorrendo a hipótese previsto no parágrafo anterior, terá a empresa 
CONTRATADA o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do recebimento do 
comunicado expedido pela  PREFEITURA, para sanar os problemas detectados e, se for o 
caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada, dos 
termos do objeto de licitação. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no objeto deste contrato, sem prejuízo 
da responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, SERÃO 
APLICADAS às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 

 

I – advertência; 

II – multa. Nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na execução, em relação ao prazo estipulado :1% (um por cento) do valor 
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues: 

 

b) Pela recusa em realizar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10%(dez por cento) do valor do(s) bem(s); 
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a) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas dos próprios fornecido, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2%(dois por cento) no valor do 
bem, por dia ocorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituído-
corrigidos; 

 

b) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos 03 (três) dias que seguirem a data da rejeição: 
10%( dez por cento) do valor  do fornecimento rejeitado; 

 

c) Pelo não cumprimento de qualquer condições fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento ) 
do valor contratado, para cada evento. 

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto 
perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja  promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo de sanção aplicada com base no item anterior. 

 

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente a CONTRATADA estará 
sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo anterior. 

 

I – descumprimento do prazo de execução; 

II – recusa em atender alguma solicitação para correção na execução, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 08(oito) horas, contadas da data da 
rejeição, devidamente notificada; 

III – não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 
Edital. 

 

Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, 
no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e 
posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos. 
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Parágrafo Terceiro – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quarto – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devido à 
CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 
em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei”. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art.78, da Lei Federal nº 8.666 de 
21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas 
por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art.58. 

 

Parágrafo Primeiro – quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art.78, 
sem haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do 
parágrafo segundo, do art.79, no que couber. 

 

Parágrafo Segundo – As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 

 

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivesses, o Edital do Pregão eletrônico 
nº 001/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA adjudicada pelo 
CONTRATANTE. 



90 

 

 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Aplicar-se-á Lei nº 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do 
presente contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato, o foro da Comarca de Bom Conselho – PE, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 

Parágrafo Segundo – E para firmeza e como prova de assim haverem entre sim ajustado e 
contratado, foi lavrado o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelas partes contratantes. 

 

Bom Conselho, XX  de ______ de 2021. 

 

___________________________________ 

CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA FERRO 

 Contratante. 

  

 

___________________________________ 

Contratada 
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ANEXO VII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 

 

 

O *******************************************************, 
doravante denominada apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público 
de base territorial autônoma, inscrita no CNPJ nº **.***.***/****-***, com sede 
na **************************************************, neste ato 
representado pelo Sr.  

******************************, Brasileiro (a), Casado (a), capaz, inscrita no 
CPF nº. ................................. e RG nº. ............................. SSP/....., residente 
na Cidade de Bom Conselho - PE,  e do outro lado a empresa 
................................................., estabelecida à ................................, inscrita 
no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado por 
......................., portador da Cédula de Identidade nº ................, inscrito no 
CPF/MF sob o nº ............, residente e domiciliado à ........................, na cidade de 
...................., de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO. 
Adiante firmado, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a 
este ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim 
especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, da Lei nº 10.520/2002.  

 

DO OBJETO 
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CLÁUSULA I - O objeto da presente ata é a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, GESTÃO E 
MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO COM SOFTWARE. Conforme especificações 
constantes no termo de referência. 

 
 
DA EMPRESA VENCEDORA 

 
CLÁUSULA II - Empresa(s) vencedora(s):  
 
Empresa: 
____________________________________________________________ 

CNPJ ________________________   INSCRIÇÃO ESTADUAL: _________________  

Endereço: 

____________________________________________________________ 

Telefone:______________________E-mail: 

________________________________  

Representante:______________________________________________________

__                              CPF/MF: ______________________    

RG:______________ Órgão Exp.: __________  

 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Planilha Demonstrativa de Preços: 
 

 
Item 

 
Especificação 

detalhada do item 

 
Qtd. 

 
Unid. 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor Total 

 
Empresa 

Vencedora 
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a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.  
 
b) Caso o fornecedor registrado se recusar a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 
negociação.  
 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA 

 
CLÁUSULA QUARTA - A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste 
Pregão será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da respectiva Ata, 
podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. 
 

 

DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
CLÁUSULA V - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços 
revogado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA VI - A revogação do seu registro poderá ser:  
 

a) a pedido do próprio fornecedor, quando:  
 

b) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.  
 
c) por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO, quando o 
fornecedor registrado:  
 
d) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;  
 
e) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório;  
 
f) por razões de interesses público, devidamente motivada e justificada;  
 
g) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  
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h) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 
solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  
 
i) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela 
decorrentes;  

 
j) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOM CONSELHO fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.  

 

DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

CLÁUSULA VII - A contratação com o fornecedor registrado observará a 
classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante 
instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e 
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13. 

 

CLÁUSULA VIII - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata 
para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital e na Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA IX Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 

CLÁUSULA X- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA XI A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
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CLÁUSULA XII - Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, 
portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao Sistema de 
Registro de Preços.  
 
CLÁUSULA XIII - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os 
serviços prestados e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.  
 
CLÁUSULA XIV - Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através 
de Ordem Bancária, ficando O FORNECEDOR ciente de que as certidões 
apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a 
cada vencimento.  
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
CLÁUSULA XV - O FORNECEDOR será responsável pela observância das leis, 
decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta 
e indiretamente aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços, bem como, aplicáveis 
aos casos de subcontratação.  
 
CLÁUSULA XVI - Durante a vigência da Ata de Registro de preços, O FORNECEDOR 
deverá:  
 

a) Atender prontamente às solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
CONSELHO no fornecimento dos produtos e nas quantidades e especificações 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com a necessidade deste 
Município, a partir da solicitação do Setor Responsável.  
 
b) Forneceros produtos de forma adequada e nos quantitativo solicitados.  
 
c) A nota fiscal dos serviços prestados deverá ser acompanhada pelas 
Certidões Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS devidamente atualizadas. 
 
d) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE BOM 
CONSELHOou a terceiros, por ação ou omissão nos serviços prestados. 

 

f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, 
salvo mediante prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO.  
 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo 
CONTRATANTE.  
 

h) Responsabilizar-se pelo custeio das despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre a execução dos serviços a serem prestados.  
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DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA XVII - Será aplicada uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
previsto no presente edital para contratação e, ainda poderá ficar impedido de 
licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, o licitante que; 

a) Ensejar retardamento da realização do certame; 

b) Comentar fraude fiscal; 

c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

e) Não mantiver a proposta de preços; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Falhar ou fraudar a execução do contato; e 

h) Descumprir prazos 

 

CLÁUSULA XVIII - Aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando a 
empresa deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
comunicação da contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato 
telefônico, envio de fax ou de e-mail, ou qualquer meio hábil. 

 

CLÁUSULA XIX - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a 
empresa adjudicatária às sanções previstas na Seção II do capítulo IV da Lei 
8.666/93 c/c/ art.7° da Lei 10.520/2002, podendo a Administração, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções: 

a) Advertência 

b) Multa de 0,2 (dois décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor 
total, o descumprimento das obrigações assumidas até o 30° trigésimo dia; 

       c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 
15% (quinze por cento), sobre o valor total, no descumprimento das 
obrigações assumidas, após o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das 
penalidades; 



97 

 

 

        d) Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no 
descumprimento das obrigações assumidas; 

       e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

       f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso lV, Art. 87 da Lei 
8.666/93; 

g) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado 
de forma proporcional ao inadimplemento; 

h) As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada 
a defesa do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

       i) A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada 
da garantia ou pagamento eventualmente devido a Contratante ou ainda 
quando for o caso, cobrada judicialmente; 

j) As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, 
quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente 
justificado pela empresa Contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis e aceitos pela Contratante.  

A presente Ata, após lida e achada conforme, será  impressa em 03 (vias) 
de igual teor, e assinada pela autoridade competente do município e os 
fornecedores do quadro acima 

 
 

Bom Conselho/PE, ____ de _____ de 2021 
 
 

ORGÃO GERENCIADOR 
Prefeitura Municipal de Bom Conselho 

 
____________________________________ 

CPF Nº ____________________________ 

Ordenador de Despesas da 

Secretaria de Administração e Planejamento 
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FORNECEDOR REGISTRADO 
(representante) 

 


