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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo n°: 1806/2020  de 30/04/2020.   

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Alegre/ES, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, 

através de seu Pregoeiro Oficial, Abner Saturnino Vargas, nomeado pela Portaria n° 4.215/2020 de 02 de julho de 

2020, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 

1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 8.230 de 01 de novembro de 2011, que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal Nº 10.024 de 

20 de setembro de 2019, todos com suas alterações, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA “ABERTO”, por meio 

do site: www.licitacoes-e.com.br ,objetivando a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) PARA 

ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES EDUCACIONAIS DO ENSINO BÁSICO DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO, COM ACESSO VIA INTERNET DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR, COM 

FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, para atender as 

necessidades do Município de Alegre/ES (Sec. Mun. De Educação), conforme especificação detalhada no Anexo I, 

estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte 

integrante, para todos os efeitos. 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança 

- criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e” constante da página 

eletrônica do Banco do Brasil S/A.  

1.3 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 horas do dia 15 de setembro de 2020. 

1.4 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:30 horas do dia 21 de setembro de 2020.  

1.5 - DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09:00 horas do dia 21 de setembro de 2020. 

1.6 – DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 09:30 horas do dia 21 de setembro de 2020. 

1.7 - TEMPO DE DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar 

de modo de disputa ABERTO. 

1.8 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 

licitacaoalegre@gmail.com. 

 

Após conhecimento do texto do edital e anexos, as cópias dos mesmos poderão ser retiradas via internet, no sítio:  

www.licitacoes-e.com.br e também no sitio oficial da PMA, qual seja: www.alegre.es.gov.br. 

 

 

http://www.alegre.es.gov.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.alegre.es.gov.br/
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CAPÍTULO I 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) PARA ALUNOS, 

PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES EDUCACIONAIS DO ENSINO BÁSICO DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO, COM ACESSO VIA INTERNET DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR, COM 

FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, (Sec. Mun. De Educação), conforme especificação detalhada 

no Anexo I e Termo de Referência. 

CAPÍTULO II 

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA 

2.1. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES: 

a) na Prefeitura Municipal de Alegre/ES, no Setor de Licitação da PMA: com sede na Av. Dr. Olívio Correa Pedrosa, 

520, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, horário de funcionamento das 08 às 11 e 13 as 17 horas, de segunda a sexta-

feira, ou pelo email : licitacaoalegre@gmail.com 

2.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária n°: 

- 02002.1236100522.024 – 33903900000 – Fonte de Recurso: 11110000000 – Recursos Próprios Educação – MDE – 

Ficha: 31; 

- 02002.1236100522.026 – 33903900000 – Fonte de Recurso: 11200000000 – FNDE QSE – Ficha: 38; 

- 02003.1236500251.380 – 33903900000 – Fonte de Recurso: 11110000000 – Recursos Próprios Educação – MDE – 

Ficha: 68; 

- 02013.1236500512.380 – 33903900000 – Fonte de Recurso: 11110000000 – Recursos Próprios Educação – MDE – 

Ficha: 82. 

2.3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 

a) a empresa deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também 

para a data e horários fixados para início da disputa.  

2.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: 

a) Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o 

horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame.  

2.5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

2.5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:  

a) coordenar o processo licitatório;  

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 

elaboração;  

c) conduzir a sessão pública na internet;  

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;  

e) dirigir a etapa de lances;  

f) verificar e julgar as condições de habilitação;  

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;  

h) indicar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, competirá ao ordenador de 

despesas a adjudicação;  

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

  

2.6. DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES: 

2.6.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:  

http://www.alegre.es.gov.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com
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a) credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico 

de compras;  

b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, 

seus anexos;  

c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros;  

d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço 

atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  

e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;  

f) utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;  

g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.  

h) submeter-se às exigências do Decreto Municipal 9.256/2014, da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da 

Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste 

instrumento convocatório. 

2.6.2 – O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente. 

 

CAPÍTULO III 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e 

seus anexos. 

3.1.1. Somente poderão participar desta licitação Empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao 

objeto da presente licitação, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus Anexos, vedada à participação 

de empresas: 

 

a) Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Alegre - ES, ou tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a 

Administração Pública, salvo as já reabilitadas; 

b) Sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, em dissolução ou 

liquidação; 

c) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, administradores ou sócios, sejam servidores públicos 

municipais; 

d) Consórcios de empresas; 

e) Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei 8666/93 e suas alterações. 

 

CAPÍTULO IV 

4. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 

4.1. Os licitantes deverão ser previamente cadastrados perante o Provedor do sistema eletrônico.  

4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 

acesso ao sistema eletrônico.  

4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 

por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.  

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para 

imediato bloqueio de acesso.  

http://www.alegre.es.gov.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com
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4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

CAPÍTULO V 

5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,  proposta com a descrição do objeto ofertado e 

o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio 

dessa documentação.  

5.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.  

5.3. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório.  

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 

previstas na legislação de regência.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  

5.8. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 

conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

5.9. Os valores totais dos lotes apresentados acima daqueles estipulados neste edital estarão AUTOMATICAMENTE 

DESCLASSIFICADOS.  

5.10 - Todos os documentos de habilitação deverão estar autenticados eletronicamente para que seja comprovada a 

veracidade destes.  

5.11 - As licitantes deverão encaminhar/anexar, via sistema, os documentos de habilitação exigidos pelo Edital para 

cada lote que almeje disputar, sob pena de inabilitação.  

5.12 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha.  

5.13 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

5.14 - 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 

 

CAPÍTULO VI 

6 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

6.1. Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, NO MODO DISPUTA ABERTO.  

6.2. Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou que estejam com valor superior ao máximo 

estabelecido no Anexo l do Edital.  

6.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.4. A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

por todos os participantes.  

6.4. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.  

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  

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

de lance.  

http://www.alegre.es.gov.br/
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6.7. Classificadas as propostas, considerando-se o critério de menor preço por lote, o Pregoeiro dará início à fase 

competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  

6.8. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas neste edital.  

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

6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.  

6.12. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante.  

6.14 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1.000,00 (Um mil reais).  

6.15 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances.  

6.16 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

6.17 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

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

6.18 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários.  

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

automaticamente.  

6.20 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço.  

6.21 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.  

6.22- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.23 - Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de duas casas 

decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o item objeto 

desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.  

6.21 - O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação do lance de 

menor valor.  

16.24 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitação, 

permanecendo “on-line” para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de valores. 

Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um “chat” bilateral.  

6.25 - 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.  

6.26 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.27 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

6.28. Logo após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou 

http://www.alegre.es.gov.br/
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empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se á 

da seguinte forma: 

6.28.1. A administração declarará no sistema que ocorreu o empate descrito acima e desde já convocará a 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos 

após a convocação sob pena de decadência de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela 

considerada originalmente vencedora do certame; 

6.28.2. Se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo após a fase de lances e 

negociação, o pregoeiro deverá informar aos licitantes a data e a hora em que irá declarar a ocorrência e convocar a 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferência nos termos do sub 

item anterior; 

6.28.3. Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equipada convocada, será 

esta considerada detentora da melhor proposta do certame, devendo apresentar os documentos exigidos para 

habilitação nos termos do presente edital; 

6.284. O pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de 

microempresa, empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital; 

6.28.5. Não ocorrendo o registro de preço da microempresa, empresa de pequeno porte ou equipada que apresentou 

a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas, empresa de pequeno porte 

ou equipadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência; 

6.28.6. Caso não ocorra o registro de preço de microempresa, empresa de pequeno porte ou equipada nos termos dos 

sub itens anteriores, será declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 

CAPÍTULO VII 

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES CLASSIFICADOS 

7.1 – Encerrada a etapa de lances, será aferida a habilitação dos licitantes classificados.  

7.2 – A habilitação dos licitantes classificados que se declararem cadastrados no SICAF, no que tange exclusivamente 

aos documentos por ele abrangidos, será verificada por meio de consulta efetuada pelo pregoeiro.  

7.3 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

7.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.  

7.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos.  

7.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

7.7 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 

ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.  

 

8. DA HABILITAÇÃO  

Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, 

não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não 

sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste 

edital.  

 

8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos 

nomes e endereços dos diretores em exercício;  

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

8.2.  REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) – (www.receita.fazenda.gov.br);  

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com 

validade na data de realização da licitação (www.receita.fazenda.gov.br);  

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a Empresa, com validade na data de realização 

da licitação;  

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for neste Estado, 

com validade na data de realização da licitação (www.sefaz.es.gov.br);  

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a Empresa, com validade na data da realização 

da licitação;  

f) Certidão de Regularidade de Situação, CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, c/ validade 

na realização da licitação (www.caixa.gov.br);  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943. 

 

8.3- OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

8.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO TERMO DE REFERENCIA – ANEXO V)  

a) Comprovação pela(s) Licitante(s) de sua aptidão para o desempenho de atividade considerada de relevância técnica 

e econômica pertinente, compatível e/ou similares com o objeto da Licitação, através de atestados de capacidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, nas exigências do Termo de Referência; 

b) Alvará de localização e funcionamento do estabelecimento comercial, válido na data da sessão; 
 
 

8.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE 

REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e vencidas). 

8.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da licitante que se enquadrar na 

condição de microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

8.3.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS 

SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.    

8.3.4. Caso a empresa licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por intermédio de outro 

estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar, desde logo, o CNPJ desse estabelecimento para 

consulta da empresa, que também deverá apresentar todos os documentos de regularidade fiscal em nome desse 

estabelecimento. 

http://www.alegre.es.gov.br/
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8.3.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro 

do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, 

deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 

8.3.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta na Internet, para verificar a 

veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

 

8.4. DECLARAÇÕES 

8.4.1. As proponentes deverão exibir declaração sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua 

habilitação. 

8.4.2. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos 

desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho executado, por menor de dezesseis 

anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da constituição Federal. 

 

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa da empresa expedida pelos Ofícios Distribuidores de Falências e Concordatas do local da sede 

da empresa, expedida há menos de 90 (noventa) dias da data designada para a sessão de abertura dos envelopes 

(Fórum local), caso não haja outra validade expressa no documento; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício anterior, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei 

(Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo 

registro na Junta Comercial), publicados na Imprensa Oficial, no caso das Sociedades Anônimas, ou, nos demais 

casos, autenticados, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, 

apresentando cópia legível da página do Diário Oficial em que se acham regularmente transcritos, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados 

há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

c) Apresentação dos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis comprovando a boa situação 

financeira conforme descrito no item “c” abaixo, devendo este, cálculos dos índices, serem assinados pelo responsável 

da empresa, assim como pelo responsável contábil da licitante; 

A avaliação da capacidade econômico-financeira das Licitantes, conforme §§ 1º e 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93, 

referentes ao último exercício, serão feitas conforme fórmula abaixo onde: 

(LG) = Liquidez Geral    

(SG) = Solvência Geral   

(LC) = Liquidez Corrente 

(ET) = Endividamento Total 

                            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                  LG = 

                            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                                                        Ativo Total 

                  SG = 

                             Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

                                     Ativo Circulante 

                   LC = 

                                   Passivo Circulante 

 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                   ET = 

Ativo Total 

c) As empresas deverão apresentar: 

Liquidez Geral (LG)  1,00 

http://www.alegre.es.gov.br/
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Solvência Geral (SG) 1,00 

Liquidez Corrente (LC)  1,00 

Endividamento Total (ET) < 1 

 

8.6. É dispensado das exigências do item 8.5  “b” e “c” a ME e EPP, desde que apresentem documento comprobatório 

desta situação; os itens citados serão substituídos pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – 

DEFIS (antiga Declaração Anual do Simples Nacional – DASN), desde que comprove boa situação financeira através 

do capital social. 

 

8.7. DAS REGRAS RELATIVAS AO SICAF/FEDERAL  

a) Os licitantes cadastrados no SICAF/FEDERAL poderão deixar de apresentar a documentação exigida nos itens 8.1 

– alíneas “a” a “d” e 8.2 - alíneas “b” a “e”;  

b) Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado a declarar, sob as penalidades 

legais, a eventual ocorrência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;  

c) Declarando o licitante que possui cadastro ou habilitação parcial no SICAF/FEDERAL, competirá ao Pregoeiro 

verificar a veracidade da afirmação por meio de consulta ao referido Sistema, devendo ser juntados aos autos os 

comprovantes da consulta.  

 

8.8. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU 

EQUIPARADAS 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicac 

oesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx;  

b) Declaração de enquadramento da empresa, emitida por um contador devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade, claramente afirmando que a empresa é Micro empresa ou empresa de Pequeno 

Porte. 

b.1. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única 

e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um 

enquadramento falso ou errôneo. 

c) Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos preços propostos, como 

critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

d) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de 

habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

 

CAPÍTULO VIII 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Declarado o licitante classificado, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 

03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, 

importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor.  

9.3. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – internet -, no 

período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, 

o resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante 

a recorrer.  
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9.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

9.5. 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.  

9.6. Os recursos e contra razões de recurso, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da PMA, em dias úteis, no horário de 08:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00 horas. 

 

CAPÍTULO IX 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas 

seguintes condições:  

10.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total 

reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;  

10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto;  

10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 

as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93;  

10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado: a) 

Advertência;  

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado 

não executado pelo particular;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal;  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.  

§ 1º. As sanções editalícias e contratuais poderão ser aplicadas cumulativamente.  

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterá sua 

decisão ao Chefe do Executivo Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública 

Municipal.  

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Chefe do Executivo Municipal, 

competirá a Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a 

aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.  

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão 

promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação 

da sanção prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF.  

10.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 

ampla defesa e o contraditório, observando se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante 

contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no 

mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção 

que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  
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c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese 

de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 

observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93;  

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação;  

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame 

proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que 

deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;  

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do 

Município de Ibitirama.  

10.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração poderão ser 

cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente 

executadas do contrato;  

10.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, 

os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada; 10.6 – Em 

qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante 

contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

CAPÍTULO X 

10. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

10.1. A empresa vencedora deverá retirar a Nota de Empenho quando convocada, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

11.2. O prazo de INÍCIO do objeto desta licitação será  IMEDIATO, a partir da data do recebimento da Autorização de 

Fornecimento (AF) ou da assinatura do Contrato. 

11.3. Os serviços deverão ser executados conforme disposições detalhadas do TERMO DE REFERÊNCIA, 
anexo a este Edital.   
11.4. Fica a empresa vencedora, quando assim couber, ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de 

Opção pelo Simples. A Declaração deverá ser emitida e assinada pelo Representante Legal da empresa, a ser 

apresentada no ato da entrega do material, juntamente com a Nota Fiscal, esclarecendo esta Prefeitura que a não 

apresentação do documento em questão ocasionará o desconto no pagamento devido as empresas do valor referente 

ao encargo legal. O Termo de Opção pelo Simples será consultado pela Secretaria de Finanças no ato da liberação 

do Pagamento da Nota Fiscal. 

11.5. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da abertura dos envelopes de habilitação, 
caso não seja assinado contrato. Caso contrário, a vigência da proposta regular-se-á por cláusula específica do 
contrato assinado entre as partes, podendo este prazo ser de até um ano ou mais 
 

 

CAPÍTULO XI 

11. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO VALOR 

11.1. O valor global máximo estimado para esta licitação é de R$ 356.400,00 (Trezentos e cinquenta e seis mil e 

quatrocentos reais), salvo exceções devidamente justificadas. 

 

CAPÍTULO XII 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento devido à contratada será efetuado mediante a apresentação de fatura atestada e visada pelos 

órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 

do atesto da Administração na fatura apresentada, estando anexa a respectiva ordem de serviço ou autorização de 

fornecimento que ensejou a entrega do material solicitado. 
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12.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida a empresa para retificação e reapresentação, acrescendo-

se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 

12.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, bem como o indicado para consulta 

durante a fase de habilitação. 

12.4. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à 

regularidade perante o Governo Federal, o Estadual, o Municipal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo necessário para tanto a apresentação das referidas certidões, 

atualizadas e dentro do prazo de vigência. 

 

CAPÍTULO XIII 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA IMPUGNAÇÃO 

13.1. A Prefeitura Municipal de Alegre/ES poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do 

art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

13.2. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas e/ou impugnações que suscite o presente edital de licitação, desde que arguidas 

antes e por escrito até 03 (três) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão. 

13.3. A impugnação só será aceita caso seja protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Alegre, 

devidamente assinada por representante legal, devendo ser aberto processo administrativo específico, encaminhado 

ao Pregoeiro no prazo acima estipulado. 

13.4. Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) 

conforme disciplina da Lei Complementar n° 123/2006. 

13.5. Para efeito de participação, as pessoas físicas só poderão participar quando o objeto da licitação for a execução 

de serviço individualizado, excluído quando o objeto for a entrega de materiais e execução de serviços não 

individualizados.      

13.6. A entrega dos materiais e/ou serviços será de acordo com a necessidade do município, comprovada pela emissão 

da respectiva ordem de serviço ou autorização de fornecimento.  

13.7. O objetivo social da empresa (CNAE) deverá obrigatoriamente guardar relação com o objeto da licitação, sob 

pena de sua desclassificação ou inabilitação.  

13.8. A licitante vencedora, quando do fornecimento de materiais, deverá estar apta a emitir NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA, não sendo possível o pagamento por outro meio. 

13.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados em original, em publicação da 

imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado do Setor de Compras e Licitações da 

Prefeitura Municipal de Alegre/ES. 

13.10. Qualquer divergência ou controvérsia entre o Edital e seus anexos, prevalecerá o estabelecido no edital, exceto 

o Termo de Referencia (Quando houver). 

13.11. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca da cidade de Alegre, 

Estado do Espírito Santo, excluindo qualquer outro por mais especial que seja. 

13.12. Fazem parte integrante deste Edital: 

 - ANEXO I: Modelo de Proposta (folhas 1 e 2); 

 - ANEXO II: Declaração do não emprego de menores; 

 - ANEXO III: Declaração da não existência de fato impeditivo aceitação do edital; 

 - ANEXO IV:  Minuta do Contrato; 

 - ANEXO V: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 - ANEXO VI: TERMO DE REFERÊNCIA 

Alegre/ES, 31 de agosto de 2020. 

 

 

ABNER SATURNINO VARGAS 

Pregoeiro Oficial do Município 
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- ANEXO I - 

(MODELO) 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº xxx/2020 

FOLHA 1 

 

PROPOSTA 

 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do Decreto Municipal 

n° 9.256/2014, da Lei n° 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, todas com suas alterações, e as 

cláusulas e condições constantes deste Edital. 

 

2. Propomos à Prefeitura Municipal de Alegre/ES o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações 

do correspondente Pregão e asseverando que observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do material objeto desta licitação. 

 

3. Cotamos como preço para o fornecimento do objeto desta licitação os valores constantes nas folhas 2 e seguintes 

do presente Anexo. 

 

4. Os serviços deverão ser executados conforme disposições detalhadas do TERMO DE 

REFERÊNCIA, deste Edital.   

 

5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da abertura do envelope de habilitação, 

na ausência de contrato, ou de até um ano, com a assinatura da ARP. 

 

 

Município/UF, ____ de ____________de 2020. 

 

 

_____________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da licitante) 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

CNPJ Nº: 

INSC. ESTADUAL Nº: 

INSC. MUNICIPAL Nº: 
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ANEXO I - 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2020 

FOLHA 2 

 

PROPOSTA 

 

LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
  COM APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014 

 

Ite

m 

 

Descrição do Objeto Qtd.  Unid. Valores Referenciais (R$) 

Unitário  Total/MES TOTAL / ANO 

1.  Ambiente virtual de aprendizagem para 

acesso online compatível com 

computadores, smartfones e tablets 

com níveis e acessos individualizados 

para alunos, professores, 

coordenadores e gestores 

educacionais. 

As especificações completas estão 

disponíveis no Termo de Referência 

 

2.000 

Acesso/Mês 

 

MES 14,85 

 

29.700,00 

 

356.400,00 

                                                                                               VALOR GLOBAL ESTIMADO POR ANO: R$ 356.400,00 

 

 

Município/UF, ____ de ____________de _______. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da licitante) 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

CNPJ  Nº: 

INSC. ESTADUAL Nº: 

INSC. MUNICIPAL Nº: 
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- ANEXO II - 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Referente ao Pregão n° xxx/2020 

 

 

 

   A ____________________________ (nome da empresa) com sede _______________ 

(endereço completo da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° _________________ e 

do CPF n° __________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666 de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

     

 

 

Município/UF, ____ de _______________ de __________. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante legal da empresa 

 

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

(MODELO) 

 

 

Referente ao Pregão n° xxx/2020 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

A _________________ (nome da empresa), sediada no endereço _____________, inscrita no CNPJ ou CIC sob o n° 

____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Pela 

presente declaramos, ainda, que aceitamos as condições do Edital em referência e, caso sejamos vencedores da 

licitação, executaremos os serviços de acordo com a planilha fornecida e pelos preços propostos e aceitos pelo 

Município. Declaramos, finalmente, que tomamos plena consciência do que disciplina o edital da licitação.  

 

 

Município/UF, ____ de _______________ de 2020. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante legal da empresa 
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- ANEXO IV - 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

- CONTRATO N° ---/2020- 

 

CONTRATO N° ---/2020, OBJETIVANDO ----- PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 

ALEGRE/ES QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICIPIO DE 

ALEGRE/ES E A EMPRESA -----------, VENCEDORA DO 

PREGÃO N° ---/2020. 

 

O MUNICÍPIO DE ALEGRE, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 

27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, José Guilherme Gonçalves Aguilar, brasileiro, 

casado, CI n° 2.626.574 ISP/RJ, CPF n° 450.215.627-20, residente e domiciliado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, 

Alegre-ES, 29.500-000, denominado CONTRATANTE, tendo como ente interveniente a Secretaria ------, neste ato 

representada por seu Secretário, e de outro lado a empresa ----- vencedora do Pregão Eletrônico (RP) nº ---/2020, com 

sede ----, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ----, neste ato representada por seu sócio, Sr. -----, (nacionalidade, estado civil, 

profissão), denominada CONTRATADA, que ajustam o presente CONTRATO objetivando a ----- para atender as 

necessidades do Município de Alegre/ES (Sec. de ----), conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, com 

fundamento na Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e LC n° 123/06 e suas alterações, em conformidade com o que 

disciplina o Processo n° --------- de ------ e o Edital do Pregão Eletronico n° ---/2020, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a ----- para atender as necessidades do Município de Alegre/ES, conforme 

Proposta e Mapa de Apuração, incluindo o fornecimento de todos os materiais, fretes, e despesas necessárias à 

execução e entrega dos itens, de acordo com o discriminado no Relatório Anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2. DO REGIME DE ENTREGA E EXECUÇÃO 

Fica estabelecida a forma de execução deste contrato sob o regime de execução indireta, com o fornecimento 
de toda a mão de obra necessária para à instalação e suporte-técnico do “Ambiente Virtual de Aprendizagem”, 
conforme Termo de Referência e ‘proposta’ apresentada. 
 
§1°. A instalação e o acesso ao “Ambiente Virtual de Aprendizagem”, conforme descrito na especificação do objeto, 
deverão ser disponibilizados em até no máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho e Autorização de Fornecimento, o qual deverá ser liberado em uma única etapa. 

 
§2°. Os dados de acesso dos usuários deverão ser fornecidos organizados em documentos por turma, e enviados para 
o e-mail (educacao@alegre.es.gov.br). 
 
§3º. Sendo constatado o fornecimento incompleto ou em desacordo com as especificações da proposta’ anexa aos 
autos, à Contratada será convocada para reparar ou complementar os acessos no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da notificação pelo Contratante. 
 
§4º. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93. 

 
§5º. A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão ser realizados ensaios, testes e demais provas acerca dos 
serviços prestados, de forma a lhes verificar a perfeita execução, conforme especificações discriminadas no 

Relatório Anexo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

3. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 

A Contratante pagará a Contratada, pelo serviço aqui ajustado, a importância de R$XXXXXX (valor por 

extenso), pagos mediante a liberação de acesso ao serviço, de acordo com a ‘proposta’ apresentada, após a medição 

atestada pelo Fiscal do Contrato e Secretária da pasta, conforme Relatório Anexo. 
§1°. O preço contratado não poderá ser reajustado, salvo exceção. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4. DO FATURAMENTO 

A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do faturamento, o recolhimento do tributo incidente relativo 
ao faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação deste vinculada à apresentação do citado 
documento, devidamente autenticado. 
 
§1°. Nas guias de recolhimento do Tributo deve constar o número da nota fiscal correspondente. 
 
§2°. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: Nome e CNPJ da empresa tomadora; Número, 
data e valor total da Nota Fiscal de serviços as quais se vincularem e Número do Contrato. 
 
§3°. A Secretaria Municipal de Educação exigirá para liberação da fatura, as Certidões Negativas de Débito Federal, 
Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista, todas válidas, ficando a liberação do processo de pagamento condicionado 
a efetiva comprovação. 
 
§4°. A Guia mencionada no §2o deverá demonstrar o recolhimento individualizado, especificamente para o presente 
Contrato, acompanhada da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 
 
§5º. Quando há legalidade na cobrança do imposto tipo ISS, esse será devido à Prefeitura Municipal de Alegre, 
independente da localização da sede da empresa. 
 

CLÁUSULA QUINTA 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A Contratante pagará à Contratada, pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência ou pela efetiva 

entrega do material solicitado, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela convencionada. 

 

§1°. Caberá a Contratada, no 1º (primeiro) dia útil após a conclusão da parcela, comunicar por escrito a Contratante 

tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do presente contrato. 

 

§2°. Após recebimento do objeto a Contratada deverá apresentar a fatura no máximo em 02 (dois) dias úteis. 

 

§3°. A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante a apresentação conjunta da ordem de serviço 

correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma 

será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 

data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.  

 

§4°. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para a Administração 

Pública, sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no caso de eventuais reajustes, conforme 

definidos na cláusula terceira deste. 

 

§5°. Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, 

juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste e demais documentos 

comprobatórios do acréscimo pleiteado. 
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§6°. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais leis pertinentes 

ao tema. 

 

§7°. Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice a Contratada emitirá a fatura considerando o índice de 

reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a diferença para emissão a posteriori, quando da 

disponibilidade do índice definitivo para acerto na fatura seguinte, sem reajustes. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratante efetuará avaliação dos serviços executados e dos materiais entregues pela Contratada, 

devendo o responsável pelo recebimento e avaliação emitir relatório das irregularidades ocorridas. Não obstante a 

expedição do relatório, no qual deverá constar o que foi executado, em qual quantidade, e se foi executado conforme 

o contratado, ou seja, nas formas e condições estabelecidas, além da compatibilidade com a ordem de serviço emitida. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7. DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

A execução do serviço ajustado e/ou entrega dos itens contratados terão início no dia subsequente à data da 

assinatura do Contrato, devendo ser publicado o resumo do mesmo. O contrato terá vigência até ------, sendo 

permitida sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, inciso II da Lei no 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8. DAS FONTES DE RECURSOS 

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária: -------. 

CLÁUSULA NONA 

9. DAS GARANTIAS 

A Contratada garante a execução deste Contrato nos exatos termos e valores, especificações e marcas 

identificadas no envelope de proposta até o término da vigência deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DEZ 

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

§1°Compete à Contratada: 
a) Executar o serviço ajustado nos termos deste Contrato; 
b) Responsabilizar-se pelo frete e despesas necessárias para o cumprimento deste contrato; 
c) Atender a todas as solicitações da Contratante, para o fiel desempenho do objeto; 
d) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante; 
e) Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros 

em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados; 
f) Comunicar a Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução do objeto; 
g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por Lei, 

informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
 
§2°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos pagamentos devidos 
pela PMA, até que seja feita a regularização. 
 
§3°. Compete à Contratante:  
a) Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor responsável para 

acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo, valorativo e qualitativo, 

http://www.alegre.es.gov.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES 

CNPJ 27.174.101/0001-35 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000 

Telefax: (028) 3552-2344 / Tel: (028) 3552-3772 
www.alegre.es.gov.br / licitacaoalegre@gmail.com  

 

20 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando oficialmente a Secretaria Executiva de 
Administração as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA; 

b) Solicitar à Contratada, sempre que necessário, todas as providências à correta execução do objeto contratado; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada; 
d) Anotar em registro próprio e notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando prazo para a sua correção e 
exigindo as medidas reparadoras devidas; 

e) Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências em desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas 
durante o atendimento, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas. 

 

CLÁUSULA ONZE 

11. DAS PENALIDADES 

§1°. Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 

c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 

d) Suspensão para contratar com a Administração; 

Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública. 

§2°. Antes da aplicação de qualquer das penalidades a Contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 

(cinco) dias úteis. 

a) A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências quando, então, será 

declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá 

considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência; 

b) As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas para o fim 

previsto na cláusula onze, §1°; 

c) As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à aplicação das 

penalidades das letras “b” a “e” do §1° desta cláusula.  

 

§3°. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto com uma das penalidades previstas 

nas letras “d” e “e” do §1°. 

 

§4°. A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato gerador, estando limitada a 10% (dez por 

cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). 

Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o Contrato em razão do atraso. 

 

§5°. A Administração poderá considerar outros fatos que não o simples atraso na execução do Contrato para entender 

rescindido o Contrato. Podendo, também, rescindir o contrato a qualquer tempo, desde que sobrevenha a conveniência 

e oportunidade para a Administração Pública.  

 

§6°. As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos termos da cláusula de 

reajuste. 

 

§7°. Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração poderá a Contratante, além 

de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do §1°. 

 

§8°. Se os danos restringirem-se à Administração Contratante será aplicada a pena de suspensão pelo prazo de, no 

máximo, 05 (cinco) anos. 

 

§9°. Se puderem atingir a Administração Pública como um todo será aplicada a pena de Declaração de Inidoneidade. 

http://www.alegre.es.gov.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES 

CNPJ 27.174.101/0001-35 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000 

Telefax: (028) 3552-2344 / Tel: (028) 3552-3772 
www.alegre.es.gov.br / licitacaoalegre@gmail.com  

 

21 

 

§10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em 

razão dos Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de atos ilícitos. 

 

CLÁUSULA DOZE  

12. DA RESCISÃO 

§1°. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial ou 

extrajudicial sem que assista à Contratada o direito a qualquer indenização, os seguintes casos: 

a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

b) A lentidão na assinatura e no cumprimento do contrato que impossibilite a conclusão dos serviços no prazo 

estipulado; 

c) Atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimento dos materiais; 

d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à PMA; 

e) A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da PMA, que deverá aprovar o Contrato de 

sub-empreitada assinado entre a Contratada e a Sub-Contratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como a de seus superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na formas do §1o do art. 67 da Lei no 8.666/93; 

h) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da PMA, prejudique a 

execução do Contrato; 

j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Setor de 

Compras e Licitações Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela Lei 9.854/99.  

 

§2°. O valor das multas aplicadas poderá atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o trigésimo 

dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 

 

§3°. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 

Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA TREZE 

13. DOS ADITAMENTOS 

O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos da Lei n° 10.520 e Lei n° 8.666/93, após manifestação 

de parecer jurídico. 

CLÁUSULA QUATORZE 

14. DOS RECURSOS 

Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração somente serão acolhidos nos termos do art. 109 

da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINZE 

15. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

§1°. A execução do Contrato será acompanhada por Aline da Silva Soares, FISCAL nomeada pela Secretaria 

Executiva de Educação, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização do serviço contratado, 

observando o disposto neste Contrato, sem o qual não será permitido qualquer pagamento. 
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 §2°. Em nenhuma hipótese, a fiscalização da PMA eximirá a empresa a ser contratada das responsabilidades 

contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios 

da empresa, ou por atos de seus operários e preposto, ou por omissões. A fiscalização exercida pela Prefeitura, não 

eximirá em nada as responsabilidades da executora, que independentemente de ter, ou não ter sido fiscalizada, é 

responsável isolada, por todos os trabalhos realizadas para atendimento do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS 

16. DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, a pessoa identificada no preâmbulo do 

presente instrumento, já devidamente qualificado. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

 A rescisão do Contrato poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes, reduzido a termo 

no processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública. 

 

§1°. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, 

consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 

Alegre/ES, _____ de ______________________ de 2020. 

 

____________________________ 

Contratante (PMA) 

 

____________________________ 

Contratada 
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- ANEXO V - 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2020 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2020 

Data da Assinatura: Vigência: 12 meses (--/--/2021) 

Pregão Eletrônico (RP) n° XXX/2020 da Prefeitura Municipal de Alegre - ES 

Processo(s) n°:  

Data da Sessão:  

Objeto:  

Preço: R$ xxxxx 

Beneficiária(s): 1.  

CNPJ: 1.  

Telefones de 
contato: 

 

Pregoeiro: Abner Saturnino Vargas 

 
Aos dias ------- do mês de ------------ do ano de dois mil e vinte, o MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, com sede no Parque 
Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Jose Guilherme Gonçalves Aguilar, brasileiro, casado, CI n° 2.626.574 ISP/RJ, CPF n° 450.215.627-
20, residente e domiciliado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, Alegre-ES, 29.500-000 e a empresa XXXXXX, CNPJ n° 
xxx, situada xxxx, representada por seu sócio, xxxx, (qualificação), nos termos do Decreto Municipal n° 8.230/2011, da 
Lei Federal n° 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas 
complementares, conforme a classificação das propostas apresentadas na sessão do Pregão Eletrônico (RP) n° 
xxx/2020 para Registro de Preços, ata de julgamento e homologação do Poder Executivo Municipal, RESOLVEM 
registrar os preços da empresa para o fornecimento de XXXXX tendo como órgão participante todas as Secretarias do 
Município, conforme relatório em anexo, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima citado, como segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. DO OBJETO E PREÇOS 
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços - ARP, para fornecimento pela empresa, de ------, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e conforme detalhamento do relatório anexo. 
1.2. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto desta ARP, 
incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos participantes, mas sempre no Município de 
Alegre. 
1.3. Os preços a serem pagos à empresa serão àqueles demonstrados no relatório anexo e serão vigentes na data da 
autorização de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.        
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 
conforme o que dispõe o Decreto Municipal. 
2.2. Não haverá reajuste do preço registrado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO FATURAMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 
3.1. A empresa detentora da Ata deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim 
sucessivamente até o último, o recolhimento do tributo incidente relativo ao faturamento do mês imediatamente anterior 
ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação deste vinculada à apresentação do citado 
documento, devidamente autenticado. 
3.2. Nas guias de recolhimento do Tributo deve constar o número da nota fiscal correspondente. 
3.3. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: Nome e CNPJ da empresa tomadora; número, 
data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem e Número da Ata de Registro de Preços. 
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3.4. O respectivo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Alegre exigirá para liberação da fatura, as Certidões 
Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS e Trabalhista, todas válidas, ficando a liberação do 
processo de pagamento condicionado a efetiva comprovação de regularidade. 
3.5. A Guia mencionada no item 3.3 deverá demonstrar o recolhimento individualizado, especificamente para a 
presente Ata, acompanhada da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 
3.6. Quando há legalidade na cobrança do imposto tipo ISS, esse será devido à Prefeitura Municipal de Alegre, 
independente da localização da sede da empresa. 
3.7. O prazo de INÍCIO do objeto desta licitação será  IMEDIATO, a partir da assinatura do Contrato. 
3.8. Os serviços deverão ser executados conforme disposições detalhadas do TERMO DE REFERÊNCIA, deste 
Edital.   
3.9. Esta ARP visa atender as necessidades dos seguintes órgaos: 
a) Secretaria Municipal de Obras; 

3.10. A Administração não está obrigada a adquirir da empresa o objeto da presente ARP, mas a empresa está 
obrigada a fornecer, quando solicitada, a quantidade pleiteada ao órgão participante. 
3.11. Os fornecimentos apenas estarão caracterizados após o recebimento pela empresa da Autorização de 
Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS) emitida pelo órgão gerenciador da Ata, a qual deverá ter sido precedida 
da emissão da competente nota de empenho, tendo a empresa o prazo de até 03 (três) dias úteis para retirada 
(recebimento) da AF ou OS. 
3.12. Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a empresa deverá comparecer para firmá-lo no prazo de até 08 
(oito) dias úteis. 
3.13. Os prazos previstos no item 3.12 poderão ser prorrogados por igual período, desde que haja solicitação prévia e 
aprovação do órgão gerenciador da ARP.    
3.14. A empresa está obrigada a atender a todas as Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço durante a 
vigência da presente ARP, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a e seu termo final.   
3.15. O objeto da ata será recebido provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
3.16. A entrega do objeto será acompanhada da nota fiscal, bem como da cópia reprográfica da AF ou OS ou a 
indicação na nota fiscal do seu respectivo número. 
3.17. Se a qualidade do objeto entregue não corresponder às especificações do objeto da ata, aquele será devolvido, 
aplicando-se as penalidades cabíveis. 
3.18. Se durante o prazo de validade da ata o objeto entregue apresentar quaisquer alterações que impeçam ou 
prejudiquem sua utilização, a empresa deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco, no prazo estabelecido 
pela Prefeitura. 
 

CLÁUSULA QUARTA 

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. A PMA pagará a beneficiária da Ata (empresa), pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência ou pela 

efetiva entrega do material solicitado, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela convencionada. 

4.2. Caberá a empresa, após a conclusão da parcela, comunicar a Prefeitura tal fato, devendo a Administração receber 

o objeto. 

4.3. Após recebimento do objeto a empresa deverá apresentar a fatura. 

4.4. A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante atesto e a apresentação conjunta da ordem 

de serviço correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, 

a mesma será devolvida à detentora da Ata para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pela 

Administração.  

4.5. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o material solicitado pela ordem de compra em sua totalidade e 

sempre dentro do prazo estipulado no item 3.13, não sendo admitido o parcelamento da Ordem de Compra, sob pena 

das sanções legais cabíveis. 

4.6. Os materiais que por sua natureza dependam de prazo de validade do fabricante deverão apresentá-los constando 

em sua embalagem (data de fabricação e validade), e somente serão aceitos por esta Prefeitura, a contar da data de 

entrega no Almoxarifado. Devendo, ainda, apresentar validade mínima de 12 meses por seu fabricante.  

4.7. A empresa está obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do 

recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado em desconformidade com o que fora cotado 
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no ato da sessão de julgamento e habilitação, a empresa será penalizada e, consequentemente, será chamado o 

segundo classificado.  

4.8. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para a Administração 

Pública, sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no caso de eventuais reequilíbrios. 

4.9. Cabe a PMA o cálculo minucioso de cada reequilíbrio a ser aprovado pelo Executivo, juntando-se a respectiva 

discriminação dos materiais, serviços e memorial de cálculo do reequilíbrio e demais documentos comprobatórios do 

acréscimo pleiteado. 

4.10. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais leis 

pertinentes ao tema. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5. DAS PENALIDADES 

5.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pelo Executivo Municipal, na condição de órgão contratante da ata, e só serão dispensadas nas hipóteses 

de comprovação, pela empresa, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual 

ou de manifestação do órgão participante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 

5.2. Com fulcro no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a empresa as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, da empresa que não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

5.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 5.2 poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à 

penalidade de multa da alínea “b”. 

5.4. Além das penalidades previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, a empresa estará 

sujeita as penalidades a seguir discriminadas: 

a) pela recusa em assinar a ARP, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado no relatório anexo; 

b) pela recusa em retirar nota de empenho, autorização de fornecimento, ordem de serviço ou assinar contrato, 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato; 

c) pelo retardamento na entrega, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor global ou parcial da Autorização de 

Fornecimento ou contrato; 

d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou a autorização 

de fornecimento; 

e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela não entregues ou 

entregues em desacordo com as especificações técnicas; 

f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente a execução do objeto 

contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor global estimado no relatório em anexo, divido por 12 

(doze); 

g) pela rescisão da presente ARP por culpa da empresa, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento 

estimado faltantes para o termo final do ajuste; 

h) pelo atraso na assinatura do contrato ou no recebimento da autorização de fornecimento, multa diária de 0,5% 

(meio ponto percentual) sobre o valor do contrato ou da autorização, até o limite do 10° (décimo) dia, caracterizando-

se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso. 

5.4.1. As sanções do item 5.4 são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
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5.5. O prazo de pagamento de multas será de 10 (dez) dias corridos a contar da intimação da empresa apenada, sendo 

possível, a critério da Administração, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à 

empresa. 

5.6. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será acrescido de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês. 

5.7. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, 

sujeitando-se a empresa ao processo judicial de execução. 

5.8. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei n° 8.666/93. 

5.9. Os recursos, quando da aplicação das penalidades de advertência e multa, poderão ser interpostos no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

5.10. No caso das penalidades previstas no item 5.2, alínea “c” e “d”, caberá pedido de reconsideração ao Executivo 

Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6. DO REEQUILÍBRIO/READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

6.1. Durante o período de vigência da ata os preços não serão reajustados.  Entretanto, há possibilidade de 

readequação dos preços vigentes mediante apresentação/demonstração da composição de custos superiores por 

parte da empresa, que deverá ser feita através de processo administrativo, avaliado pela Procuradoria Geral do 

Município e aprovado pelo Poder Executivo. 

6.2. Durante a vigência da ata os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Por 

conseguinte, independentemente de provocação da PMA, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de 

mercado, a empresa obriga-se a comunicar à Prefeitura Municipal de Alegre o novo preço que substituirá o então 

registrado. 

6.3. Caso a empresa venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à 

Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente. 

6.4. Durante a vigência da ARP o preço registrado será fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses de equilíbrio 

econômico-financeiro decorrente e devidamente comprovadas, conforme previsão do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 

8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

6.5. Independentemente de solicitação da empresa o preço registrado poderá ser reequilibrado em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar a empresa para 

estabelecer o novo valor. 

6.6. O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da empresa, desde que seu pedido esteja 

acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como: tabelas de fabricantes, 

notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc. 

6.7. Os novos preços aprovados pela Administração só entrarão em vigor após a assinatura do respectivo 

apostilamento pelas partes, retroagindo seus efeitos à data do pedido de revisão ou à data da efetiva complementação 

dos documentos necessários para instruir o pedido. A retroação atingirá as autorizações de fornecimento já emitidas, 

desde que o pedido de reequilíbrio tenha sido protocolizado antes do vencimento do prazo de entrega. 

6.8. Independente da comprovação da ocorrência de situação citada no item 6.4, a Administração, se julgar 

conveniente e oportuno, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7. DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, a qualquer tempo, nas hipóteses a seguir relacionadas. 

7.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando: 

a) A empresa não cumprir as obrigações constantes da ata; 

b) A empresa não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
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c) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente do registro de preços; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar a redução; 

f) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 

g) Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação 

exigidas na licitação; 

h) Nos casos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

7.3. A comunicação da rescisão, nos casos previstos no item 7.2, será feita pessoalmente ou por correspondência com 

aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser 

ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DIOES, 

considerando-se cancelado o registro a partir da publicação. 

7.4. A rescisão pela empresa poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 

de cumprir as exigências da ata. 

7.5. A solicitação da empresa para rescisão da ARP ou do preço registrado deverá ser formulada com antecedência, 

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no capítulo 5, caso não sejam aceitas as razões do 

pedido. 

7.6. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 

deverá ser notificada. 

7.7. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do 

disposto no edital para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do objeto da Ata. 

7.8. A Administração poderá revogar a ARP por conveniência e oportunidade, mediante justificativa e comunicação 

dos interessados. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

8.1. As aquisições decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pelo Prefeito Municipal, ou por quem o 

Executivo delegar competência para fazê-lo. 

8.2. As aquisições decorrentes desta Ata serão formalizadas através da emissão da Nota de Empenho pela Unidade 

Requisitante, ou através de contrato. 

8.3. A emissão da nota de empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem como a celebração de 

contratos, serão, igualmente, autorizados pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

CLÁUSULA NONA 

9. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. Compete ao Órgão Contratante da Ata: 

a) Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento das prestações realizadas; 

b) Determinar para que cuidem, durante a vigência da presente Ata, que sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 

c) Determinar que acompanhem e fiscalizem a perfeita execução do presente Registro de Preços; 

d) Avaliar as condições de redução de tarifas ou readequações. 

9.2. Compete aos órgãos e entidades participantes: 

a) Requerer, via documento padrão oficial, o fornecimento do objeto da licitação cujos preços encontram-se registrados 

nesta Ata; 

b) Emitir, através de seu respectivo Setor Financeiro, nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total 

correspondente ao objeto solicitado; 

c) Assegurar, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses da Administração 

Municipal, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto 

à sua utilização; 
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d) Zelar pelos demais atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas na ARP, inclusive, pela informação ao 

órgão gerenciador de eventuais descumprimentos ou irregularidades ocorridas; 

e) Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor/beneficiário em atender às condições estabelecidas 

em edital, firmadas na ARP, contratos, divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados 

e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços, e todos os demais atos relativos 

à fiscalização da execução da ARP; 

f) Oficiar ao órgão gerenciador da necessidade de alterações, atualizações, aditivos, acréscimos, reequilíbrios e 

apostilamentos;  

g) Notificar o beneficiário da ARP sobre irregularidades e/ou descumprimentos dos termos pactuados, determinando 

providências, prazos e demais atos necessários e pertinentes ao caso. 

9.3. Compete ao Fornecedor/Empresa: 

a) Fornecer o objeto dessa licitação na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na proposta vencedora da 

licitação e na minuta de contrato anexa ao edital; 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades 

contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta 

Ata; 

c) Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 

d) Em havendo necessidade, analisar os pedidos de acréscimos nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, 

sempre nas mesmas condições registradas; 

e) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Alegre ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata; 

f) Oficiar ao órgão participante ou órgão gerenciador a necessidade de alterações, atualizações, aditivos, acréscimos, 

reequilíbrios e apostilamentos; 

g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga 

dos materiais; 

h) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou 

comerciais. 

 

CLÁUSULA DEZ 

10. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

10.1. A execução da ARP será acompanhada por Aline da Silva Soares, fiscal nomeado pela Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização do serviço contratado, observando 

o disposto neste Contrato, sem o qual não será permitido qualquer pagamento 

CLÁUSULA ONZE 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

11.1. O compromisso de fornecimento e execução dos serviços só estará caracterizado mediante recebimento da nota 

de empenho ou instrumento equivalente decorrente desta ARP. 

11.2. Os preços registrados, nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.6566/93 e alterações posteriores, têm 

caráter orientativo (preço máximo). 

11.3. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo correio, registrado, 

considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os efeitos legais. 

11.4. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às normas 

técnicas pertinentes. 

11.5. A empresa deverá comunicar a PMA toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, para atualização. 

11.6. A rescisão da Ata poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes, reduzido a termo no 

processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública. 
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11.7. Sempre será assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório. 

11.8. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acordados assinam o presente em _____ vias de igual teor e forma, para igual distribuição e, 

consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 

 

 

Alegre/ES, _____ de ______________________ de 2020. 

 

 

____________________________________ 

Prefeitura Municipal de Alegre (PMA) 

 

 

 

____________________________________ 

Empresa (Beneficiária da ARP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegre.es.gov.br/
mailto:licitacaoalegre@gmail.com


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES 

CNPJ 27.174.101/0001-35 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000 

Telefax: (028) 3552-2344 / Tel: (028) 3552-3772 
www.alegre.es.gov.br / licitacaoalegre@gmail.com  

 

30 

ANEXO VI 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 - DO OBJETO: 

 

     1.1- Implantação de ferramenta educacional AVA ambiente digital de aprendizagem para 

alunos, professores e gestores do Ensino básico da rede municipal de ensino de Alegre-ES, com 

acesso via internet dentro e fora do ambiente escolar com fornecimento de suporte técnico-

pedagógico em tecnologias educacionais, para o ano letivo de 2020, conforme especificações 

constantes neste termo de referência. 

 

      1.2 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total global. 

 

2.0 PREÂMBULO: 

 

2.1. AVA são as iniciais de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Por definição, um AVA é um 

sistema que proporciona o desenvolvimento e distribuição de conteúdos diversos para 

estudo online e para alunos em geral. 

2.2. Um AVA é de fato um ambiente virtual desenvolvido para ajudar professores e tutores no 

gerenciamento de conteúdos e materiais para os seus alunos e na gestão completa de 

estudos online. 

2.3. Com este ambiente, é possível acompanhar todo o processo de aprendizagem por parte do 

aluno, além de gerar relatórios sobre performance e progresso do mesmo por disciplinas e 

no geral. 

2.4. Com isso, é possível trabalhar de forma assertiva em cima de possíveis problemas que 

possam ocorrer garantindo a eficácia do processo e do ambiente virtual de aprendizagem 

como um todo. 

2.5. De forma resumida, é em um AVA que o aluno poderá interagir com conteúdos e passar 

por todo o processo de aprendizagem com a tutoria do seu professor. 

2.6. Um AVA pode ser usado também como ferramenta para EAD (educação a distância), 

sendo usado em alguns casos para complementar aulas presenciais com conteúdos virtuais 

de aprendizagem. 

 

3.0 – DA JUSTIFICATIVA: 
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 3.1 - O objetivo da aquisição de acessos à ferramenta de estudo com ambiente digital de 

aprendizagem para a rede municipal de educação é oferecer à alunos e professores acesso a 

ferramentas interativas de aprendizagem que abrangem as diversas habilidades e competências 

exigidas no currículo em conformidade com a BNCC. O ambiente digital de aprendizagem se 

mostra como um recurso muito relevante e promissor para apoiar o processo de ensino 

aprendizagem ao longo de todo o ano letivo, oferecendo um processo continuado de ensino extra 

ambiente escolar com a gestão e acompanhamento de desempenho e resultados nos estudo, além 

do engajamento de todos atores envolvidos no processo. 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

Ferramenta de estudo em ambiente digital de aprendizagem: 

 

O ambiente virtual está inserido no processo pedagógico e deve oferecer ao aluno um espaço de 

prática e fixação através da conclusão de exercícios, enquanto o professor direciona atividades, 

mede resultados e interage com eles nesse espaço, não apenas como complemento da sala de aula, 

mas como ferramenta integradora do processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades e competências importantes para o avanço do conhecimento, das relações 

socioemocionais e da própria autonomia. Deve ser uma ferramenta facilitadora para o educador 

por propiciar diferentes formatos de instigar, aplicar, mensurar e integrar aos alunos propostas e 

planos de aulas, sem perder o foco no objetivo pedagógico. 

A lógica das atividades deve estar intimamente ligada ao processo de retenção de informações e de 

engajamento dos usuários. Por meio da revisão e da prática reiterada de conteúdo, o Plataforma 

Digital deve contribuir para à melhora do desempenho e das notas dos alunos. Além disso, a 

aquisição do hábito de estudar sozinho promove o desenvolvimento da autonomia e da 

responsabilidade. De ter uma proposta do jogo, integrada à moeda virtual e aos diversos ambientes 

lúdicos, une estudo, jogos, desafios e prêmios. Para assim ir ampliando o engajamento dos usuários, 

pelo estudo livre ou direcionado, buscamos promover a melhora no desempenho em avaliações 

educacionais e na interação dos alunos com os planos de aulas propostos pelo educador.  

Deve contar com ferramentas estratégicas, simples e intuitivas, para o educador ter à disposição 

diferentes formas de aplicar e mensurar o aprendizado dos alunos semanalmente, permitindo assim, 

que o educador atue nas carências do aprendizado e elabore propostas pedagógicas compatíveis 

com sua realidade e de suas turmas. A ferramenta deve dispor de mecanismos automatizados para 

facilitar a programação de atividades e mensuração dos rendimentos dos alunos, identificando o 

desempenho individual e coletivo dos discentes  

Por se tratar de uma ferramenta digital, o acesso deve se estender para além do espaço escolar, 

podendo ser utilizado em casa ou em pontos nos quais o usuário tenha acesso à conexão de internet. 
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Precisa ser compatível com tecnologias Android e IOS e responsivo ao móbile, sem a necessidade 

da instalação de qualquer aplicação nos aparelhos.  

O uso de uma plataforma de estudo digital deve fomentar a valorização dos espaços tecnológicos 

da escola (laboratório de informática, laboratório móvel, lousa digital, espaço multimídia, conexão 

com a internet, smartphones de educadores e alunos, etc.), dando a eles mais significado, 

aproveitamento e utilização, além disso, a possibilidade de integra-se à proposta educacional de 

qualquer campo de conhecimento (disciplina) que a unidade de ensino e seu corpo docente 

desenvolvam. 

Deve contemplar a Base Nacional Comum Curricular que norteia a educação básica do ensino no 

Brasil, sem limitar os currículos pedagógicos de estados, prefeituras e redes privadas. Com isso, a 

plataforma deve aplicar em seu ecossistema o desenvolvimento das competências e habilidades 

propostas pela BNCC, por meio das múltiplas ferramentas disponíveis para alunos e professores. 

Deve ser compatível com qualquer material de ensino adquirido pela unidade escolar (PNLD, 

Sistema de Ensino, Editoras didáticas e paradidáticas, etc.), pois deve utilizar as referências e 

codificações da BNCC para nortear as propostas educacionais apresentadas no sistema. Deve 

oferecer relatórios de engajamento, utilização e conteúdo para apoiar secretarias, diretorias e 

coordenações no acompanhamento do estudo dos usuários e no cumprimento de metas 

preestabelecidas pela rede.  

Deve disponibilizar diferentes formatos de aplicação das atividades e mensurar os resultados de 

aproveitamento dos alunos, classes e escolas, a plataforma deve conceder relatórios funcionais e 

estratégicos em diferentes níveis (aluno, professor, coordenador e gestão), dando autonomia a cada 

perfil de acompanhar as evoluções e traçar propostas de correção de rotas de aprendizagem, bem 

como identificar unidades mais engajadas e destinar esforços para ajudar aquelas que precisam de 

atenção extra. 

 

Principais características da ferramenta: 

 

✓ Conteúdos digitais de apoio e complemento para professores e alunos que permitam o 

acesso e download pela internet; 

✓ Funcionalidades interativas em ambiente digital para professores e alunos com diferentes 

mecânicas interativas e com gerenciamento de desempenho; 

✓ Suporte especializado presencial e via comunicação mediada para apoio e capacitação 

técnico-pedagógica; 

✓ Plataforma Desenvolvida em Tecnologia HTML 5, compatível com sistemas Android e 

IOS; 

✓ Plataforma Integrada entre alunos e educadores; 

✓ Hospedagem e infraestrutura inclusas; 
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✓ Atualizações gratuitas das melhorias tecnológicas do produto nas versões desktop e móbile.  

✓ Ambiente de Aprendizagem Virtual 100% online e acessível em PCs, smartphones e tablets; 

✓ Mais de 40 mil questões em formatos de desafios gamificiados (jogos); 

✓ Conteúdos para Ensino Fundamental I; 

✓ Conteúdos desenvolvidos por pedagogos e educadores de diferentes áreas e em adequação 

à BNCC; 

✓ Ferramenta de busca de conteúdos pela codificação da BNCC; 

✓ Conteúdos transversais elaborados em parceria com Museus, Instituições, projetos sociais 

etc.; 

✓ Jogos com áudio: Fund. I; 

✓ Jogos desenvolvidos em tecnologia HTML 5. 

✓ Ferramenta de autoria de conteúdo (jogos) para educadores; 

✓ Recurso para publicação de materiais e consumo da rede (vídeos, pdf, livros, documentos 

em geral, etc.); 

✓ AVA com inteligência ecossistêmica para engajar alunos; 

✓ Metodologia, treinamento e acompanhamento de aplicação do AVA na rede; 

✓ Ferramentas para aplicação de avaliação continuada; 

✓ Relatórios de desempenho em tempo real; 

✓ A plataforma deve disponibilizar diversas opções para o professor interagir no ambiente 

virtual com o aluno: autoria de tarefas com envio de material (PDF, Word, Excel, PowerPoint, 

MP3 e link de vídeos), criação de listagem de atividades (jogos), fórum e ferramenta de 

atividades de redação com correção online; 

 

O acesso deve ser disponibilizado em diferentes níveis/perfis de usuários: 

Perfil aluno: 

Deve ser direcionado ao usuário final, permitindo o acesso às áreas interativas da plataforma, com 

conteúdos educacionais de livre escolha ou direcionados pelo educador responsável. 

Perfil coordenador / professor: 

Deve ser direcionado aos profissionais responsáveis pela docência e coordenação de uma unidade 

educacional, deve permitir o acesso aos conteúdos e aos recursos de produção, comunicação, 

distribuição e monitoramento de atividades enviadas ao perfil aluno. 

Perfil adm escola: 

Deve ser direcionado exclusivamente aos gestores da unidade educacional, deve oferecer recursos 

que permita a administração cadastral de usuários da unidade (alunos, professores e classes) e o 

acesso aos relatórios gerenciais da rede. 

Perfil gestor: 
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Deve oferecer aos gestores da rede relatórios gerenciais de usabilidade e engajamento de todos 

envolvidos no ambiente AVA. 

 

Os serviços contratados devem garantir minimamente as seguintes funcionalidades: 

 

✓ Disponibilizar o acesso individualizado com login e senha em ambiente seguro e 

segmentado para cada tipo de usuário, proporcionando o acesso exclusivo, o acumulando 

de dados e históricos individualizados do progresso e engajamento dos alunos e professores 

dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

✓ Disponibilizar o acesso 100% online para consulta, interação e consumo de conteúdos 

disponíveis para os usuários, para uso livre ou direcionado, sem a necessidade de instalação 

e software.  

✓ Permitir acesso em ambiente escolar, familiar ou em outras áreas que possuam acesso à 

internet. A solução web mobile deve dispensar a instalação de qualquer aplicativo ou 

software específicos, tornando seu uso mais abrangente e acessível. 

✓ Disponibilizar a aplicação em versão mobile responsiva, possibilitando a interação com as 

funcionalidades do AVA em tablets e smartphones (vide configurações) desenvolvida em 

design UI/UX, de forma a proporcionar uma experiência intuitiva e harmônica, sem a 

necessidade de download de qualquer app ou software. 

 

Exigências mínima para o ambiente virtual de aprendizagem a ser disponibilizada para os 

alunos: 

 

✓ Oferecer um ambiente virtual de aprendizagem contextualizado para imersão do aluno em 

ambiente educacional lúdico, motivador, gamificado e dialógico, bem como design 

responsivo à faixa etária do aluno, proporcionando o incentivo à ampliação do tempo de 

estudo com os estímulos presentes e com possibilidades de retomada em acessos 

posteriores. 

✓ Dispor de funcionalidade para atualização de dados dos usuários (pessoais, residenciais, 

responsáveis e interesses) de forma autônoma, bem como função de recuperação de senha 

via perguntas secretas. Deve facultar ao aluno a autonomia de especificar e/ou atualizar 

dados pessoais, com ou sem apoio do responsável. 

✓ Deve permitir a medição continuada do desempenho dos alunos, por meio de pontuação e 

nota média, por campo de conhecimento do aluno, como forma de acompanhar o esforço e 

a dedicação dos alunos, das classes e da rede. 

✓ Deve incentivar a conquista por meio do esforço e premiar os mais dedicados, como forma 

de exemplificar a importância das conquistas na vida, bem como colaborar com o 
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desenvolvimento de mecanismos para o alcance de objetivos e o hábito da reflexão sobre 

os resultados conquistados, de maneira individual e introspectiva, além de estimular o 

reconhecimento dos esforços do próximo e a retomada para o alcance de novos objetivos. 

✓ Oferecer possibilidades de expressão pessoal do aluno com um recurso de avatar que 

proporcione a representação pessoal por meio de recursos digitais de simulação 

personalizáveis ao aluno, permitindo que o aluno exercite por meio de atividades lúdicas, 

momentos de expressão referentes ao conhecer a si, e trabalhe o desenvolvimento de 

habilidades intrapessoais e interpessoais. Ofertar a oportunidade de exercitar cuidados com 

os personagens, valorizando atitudes relativas ao bem comum, à cidadania e à ética. 

✓ Permitir a personalização de um espaço lúdico, com uso de ferramenta específica que 

consente processo contínuo de interatividade dentro do ambiente virtual, bem como aceitar 

que o aluno exercite, por meio de atividades lúdicas, momentos de escolha de itens 

disponíveis. 

✓ Dispor de recursos para inserção a educação financeira que estimule o desenvolvimento de 

cuidados com o consumo para o trabalho com educação financeira, apresentando noções de 

ganhos, perdas, entradas e saídas de valores. 

✓ Deve apresentar sistema de incentivo com moeda virtual como forma de estimular a 

dedicação do aluno à prática de atividades educacionais complementares de fixação, além 

de desenvolver conceitos importantes de educação financeira: noção e utilização de sistema 

monetário; habilidades e saberes matemáticos; conscientização sobre o consumo entre 

outros. Deve auxiliar no processo de vivência em relação à matemática pública, suas 

relações com a economia e com a sociedade, promovendo reflexões sobre o cotidiano por 

meio de transposição do mundo virtual para a vida real.  

✓ Ofertar atividades lúdicas no espaço virtual de aprendizagem, vinculadas à realização de 

atividades pedagógicas, como forma de incentivo a conquista de pontuação por meio de 

atividades de estudo, livre ou direcionado, incentivando o hábito de estudo de forma 

interativa e prazerosa.  

✓ Permitir a navegação em todo o portal de forma a incentivar o desenvolvimento de 

localização e exploração de ambientes diversificados com possibilidades de abordagem 

interdisciplinar. 

✓ Ofertar conteúdos pedagógicos interativos para estudo complementar com acesso livre pelo 

aluno, relacionados com as propostas curriculares de acordo com o ano/faixa etária, além 

de complementar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioemocionais e motoras. 

Deve disponibilizar um acervo de desafios (objetos de aprendizagem), situações mediadas 

e autônomas, individuais e coletivas, estimulando a ampliação do tempo de estudo, da 

prática da pesquisa e da brincadeira com intenção didática, num ambiente seguro e de 

engajamento ecossistêmico. 
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✓ Oferecer propostas de jogos, e outros materiais, didáticos tematizados e/ou atrelados a 

projetos educacionais, para isso deve dispor de acervo com dezenas de desafios 

interdisciplinares com temáticas de cunho social, cultural e sustentável, propiciando a 

aplicação do conhecimento de diferentes saberes em contextos comuns e importantes para 

a formação da cidadania, entendimento de mundo, sustentabilidade e da valorização da 

cultura. 

✓ Incentivar a cooperação, o compartilhamento e o respeito da opinião, no uso das 

ferramentas de interação digital, promovendo o desenvolvimento de habilidades 

necessárias ao mundo de hoje e de amanhã, principalmente nos projetos coletivos, na 

promoção do diálogo e na cooperatividade. 

✓ Incentivar a autonomia e a criatividade, em um ambiente propício para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, estabelecendo formas de incentivar a criatividade por meio de 

opções de autoria e coautoria, atreladas a propostas pedagógicas mediadas pelo professor, 

promovendo o desenvolvimento de habilidades globais.  

✓ Disponibilizar diversidade de opções educativas e propicia o desenvolvimento da 

criticidade e a contínua análise reflexiva, permitindo a diversidade de sistematizações e 

direcionamentos de comandos em momentos planejados pelo professor e oferecendo a 

oportunidade de avaliação e reflexão por parte dos alunos, em relação aos formatos 

disponíveis para os momentos de interatividade. 

✓ Deve oferecer ferramenta de elaboração de redação em versão digital e fotográfica, com 

recurso para que o aluno receba o retorno com apontamentos por meio de comentários e 

marcações realizados pelo professor, propiciando um espaço direcionado para a elaboração 

de habilidades leitoras e produtoras de texto. Favorece a produção textual e os momentos 

de publicações dos alunos, conectando o uso de ferramentas tecnológicas conforme 

disposto em diversas habilidades da BNCC. 

✓ Dispor de funcionalidade para reprodução dos jogos em tela cheia, a fim de promover um 

espaço direcionado, livre de distrações, focado na melhor experiência do aluno. 

Funcionalidade está também compatível em tela com resoluções inferiores, comuns 

dispositivos como tablets e smartphones. 

 

Exigências mínima para o ambiente virtual de aprendizagem a ser disponibilizada para os 

professores: 

 

✓ Ofertar banco de jogos educacionais com mais de 40 mil questões aplicadas em formatos 

de jogos educativos e interativos, distribuídos nas principais disciplinas da grade 

educacional: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, para 

aplicação de atividades direcionadas pelo professor. 
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✓ Dispor da possibilidade de criação de outras disciplinas solicitadas pela contratante, tais 

como: Artes, Música, Educação Física, entre outras, que se façam necessárias à proposta 

curricular da rede, como forma de permitir autoria e participação de todos os professores. 

✓ Deve disponibilizar recurso para a criação de listas de atividades interativas de fixação para 

classes e alunos, em formato integrado, permitindo o processo de atribuição de roteiros de 

estudos, baterias de objetos de aprendizagem e dinâmicas diversificadas elaborados pelo 

professor de maneira personalizada por classe (turma) ou individualmente com o 

monitoramento em tempo real pelo professor.  

✓ Oferecer funcionalidade automatizada para envio de tarefas, bem como a correção 

instantânea das atividades gamificadas, apresentando relatórios estratégicos para o 

educador, permitindo o controle automatizado de envio de tarefas e atividades para os 

alunos, com um sistema que deve informar sobre a realização de tarefas por alunos, por 

classes e por períodos. Deve realizar a correção automática de tarefas (jogos) com a gestão 

de resultados médios e individuais, bem como outros dados necessários para mensurar o 

desempenho da rede em relação ao conteúdo. 

✓ Disponibilizar ferramenta de fórum compatível com as propostas de metodologia ativa para 

aprendizagem, oferecendo acesso exclusivo da classe apresentando o professor como 

moderador, permitindo ao docente submeter temas para discussões, anexar arquivos, 

monitorar, comentar e excluir comentários não adequados à proposta, avaliando e 

motivando a participação dos usuários, a fim de evidenciar e desenvolver habilidades 

inerentes às propostas pedagógicas que sejam compatíveis à ferramenta do fórum, tais 

como: autoria, fomentação do vocabulário e gramática, criticidade, formação e respeito a 

opinião do outro, construção da argumentação, pesquisa, etc. 

✓ Deve oferecer relatórios de desempenho dos alunos por classe e funcionalidade de feedback 

dos conteúdos ofertados (jogos e outros materiais), com possibilidade de seleção de 

períodos, e relatórios de acompanhamento para professores, coordenadores e diretores; 

permitindo a avaliação pelos professores e alunos dos conteúdos pedagógicos do acervo 

padrão com foco em melhoria continuada. 

✓ Dispor de sistema de atribuição no cadastro, por sala e ano para cada aluno e professor 

usuário do portal, permitindo a personalização de atividades direcionadas pelo educador. 

✓ Oferecer ferramenta digital que possibilite a elaboração de propostas, o envio e a correção 

de redações, com recursos para o professor realizar apontamentos nos arquivos dos alunos 

tanto sobre a folha pautada digital, quanto na folha enviada por meio de imagens 

fotográficas. 

✓ Possibilitar em espaço dentro da ferramenta que ao professor solicite atividades de autoria 

do aluno como pesquisas, trabalhos ou redação, com base em devolução de arquivos, gestão 

dos retornos e atribuição de notas, viabilizando construções de atividades com 
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direcionamento e mediação por parte do professor, bem como, o desenvolvimento de 

construções de projetos interdisciplinares e transdisciplinares e o desenvolvimento de 

habilidades múltiplas. 

✓ Deve dispor de sistema para upload (subida) de arquivos personalizados em formatos 

diversificados, tais como: textos, tabelas, fotos, e apresentações multimídia, bem como, 

direcionamentos em forma de links apontados pelos professores, viabilizando a 

diversificação de utilidade da ferramenta ao permitir a disponibilização de materiais criados 

pelos professores, ampliando de forma considerável as possibilidades de abordagem e 

contextualização do currículo, além de auxiliar nas necessárias questões de 

direcionamentos extracurriculares. 

✓ Deve proporcionar autonomia ao educador para pesquisar, selecionar e enviar uma lista de 

jogos, em formato de tarefa, utilizando ferramenta rápida, desenvolvida para aplicação via 

mobile (smartphone), permitindo assim maior praticidades aos educadores na aplicação de 

atividades gamificadas aos alunos. 

✓ As atividades devem estar tagueadas com a codificação oficial da BNCC, integrando, 

assim, qualquer material didático adquirido pela rede/escola às inúmeras possibilidades do 

AVA. 

✓ Deve disponibilizar recurso de busca de desafios por meio de palavras chaves e código 

BNCC, oportunizando maior agilidade na localização de atividades/desafios para 

preparação e envio de listas de atividades a serem elaboradas pelo educador. 

✓ Dispor de acesso a funcionalidade de ranking dos alunos, que mescla a pontuação e a 

quantidade de desafios alcançados em jogos livres e direcionados, permitindo que o 

educador acesse espaço virtual que rankeia os alunos e as turmas mais engajadas no sistema 

mensalmente, oportunizando traçar estratégias e propostas pedagógicas para estimular 

outras turmas com desempenhos inferiores, bem como aprender com outros usuários como 

motivar os demais alunos e turmas, a fim de conquistarem melhores resultados de 

engajamento e notas avaliativas.  

✓ Deve disponibilizar um manual do usuário disponível para aplicação na rede, com uma 

proposta metodológica simplificada. 

✓ Oferecer aos professores a funcionalidade para logar alunos, sem a necessidade de login e 

senha dos usuários, bem como conceder a permissão de alterar a senha do usuário por meio 

do seu login de educador, para resolver problemas de acesso causados por perda, 

esquecimento ou desconhecimento dos dados de acesso. 

✓ Apresentar dados de usabilidade simples de todos os envolvidos, oferecendo relatório de 

gestão das classes, apresentando informações simples e detalhadas da usabilidade e 

engajamento dos alunos, possibilitando ao professor aferir a data de último acesso dos 

alunos e a participação dos mesmos em atividades livres e direcionadas. 
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✓ A proponente deve oferecer assessoria pedagógica digital de implantação e treinamento 

com os educadores das unidades escolares, bem como dispor de canal de comunicação por 

meio da plataforma, e-mail e telefone – via app de mensagens amplamente utilizado como 

por exemplo o WatsApp – com os professores e coordenadores de cada escola, para rápido 

atendimento e esclarecimento de dúvidas. 

✓ O suporte aos usuários deve ser realizado por profissionais qualificados, capazes de, 

juntamente com a gestão educacional da rede, proporcionarem os recursos necessários para 

a melhor utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Funções de comunicação e gestão (interação): 

 

✓ Possibilitar troca de mensagens entre alunos do Ensino Fundamental;  

✓ Possibilitar troca de mensagens entre professores, coordenadores e diretores;  

✓ Possibilitar avisos automatizados de distribuição de atividades;  

✓ Ofertar fórum exclusivo da classe com professor moderador, permitindo ao professor 

submeter temas para discussões, anexar arquivos, monitorar e comentar;  

✓ Ofertar rede social entre alunos como níveis de segurança modulável pela escola e pelos 

responsáveis;  

✓ Ofertar espaço de comunicação integrado entre administrador da escola e professores com 

função de mensagens internas entre os participantes;  

✓ Ofertar espaço de comunicação e suporte entre salas, administradores e o operador da 

plataforma como forma de suporte, comunicação, solicitações de melhorias; 

✓ Permitir os processos de troca de informação entre: professores e alunos, responsáveis e 

professores, responsáveis e gestores, gestores e professores. 

✓ Os itens acima atenderão as funções de comunicação mediada entre os usuários.  

 

Para que aconteça um maior engajamento por parte dos alunos, gerando assim um maior 

envolvimento com os estudos no ambiente virtual de aprendizagem, consideramos 

indispensável que a empresa proponente atenda todos os recursos exigidos, adequados às 

faixas etárias a serem atendidas. 

 

 

 

Simone Aparecida Manoel Corrente 

Secretária Municipal de Educação 
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