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PREGÃO ELETRÔNICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025 / 2020
(Processo Administrativo n°010922/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO 
FRANCISCO, sediada na RUA DESEMBARGADOR DANTON BASTOS, 001  - CENTRO - BARRA DE SAO 
FRANCISCO - ES -  CEP: 29800-000 CNPJ: 27.165.745/0001-67 Tel: (27)3756-8037 Fax: (27)3756-1355 Site: , realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22 de dezembro de 2020
Horário: 09:00 Horas.
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br
E-mail para contato: licitacao@pmbsf.es.gov.br
Telefone: (27) 3756 5443

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa 
especializada para a concessão de licença de uso e prestação de serviços de instalação, treinamento aos 
usuários, conversão de dados, parametrização, customização, suporte técnico, manutenção preventiva, 
corretiva, atendimento presencial e evolutiva de sistemas informatizados (softwares) para Gestão Pública, 
conforme Termo de Referência anexo ao Edial.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante a 
participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO do item, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. É possível que existam divergências entre as especificações dos produtos constantes neste edital e no 
CATMAT. Nestes casos, ficam todos os licitantes, desde já, cientes de que prevalecerão SEMPRE as 
especificações constantes no ANEXO I deste Edital.

1.5 A previsão constante no item 1.4 faz-se necessária, haja vista que, na maioria dos casos, não são encontrados 
produtos com características idênticas ao solicitado pelo órgão licitante, no catálogo de Materiais e Serviços do Governo 
Federal. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO para o exercício de 2020 na classificação 
abaixo:

Fichas / Fontes de Recurso: 0000151/11110000000, 000151/11130000000, 0000151/11200000000, 
0000184/11110000000, 0000220/11110000000.
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados 
na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br <https://imsva91-
ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-
70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-
6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. O Lote licitado destina-se a ampla concorrência, tendo em vista tratar-se de Prestação de Serviço indivisível, 
estima em valor acima do previsto no do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente;

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

4.3.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
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TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema 
eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.          que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 
em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 
setembro de 2009.

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei 
e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
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ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor total do LOTE;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante; 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável; 

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

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

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

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7. No sistema, o licitante deverá preencher apenas o valor total de sua proposta para 12 (doze) meses, 
consideranto licença, instalação e manutenção. A proposta escrita, por sua vez, deverá ser anexada de forma 
detalhada, nos moldes do Anexo I deste Edital. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

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

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação.

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

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

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTALDO DO LOTE.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais 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$ 100,00 (cem reais).

7.9 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.

7.10 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.

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

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

7.13 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.

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

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

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

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015.

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

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 
do modo de disputa aberto e fechado. 

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.23.1. no pais;

7.23.2. por empresas brasileiras; 

7.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os 
lances empatados. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

7.27.2. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso 
V, sob pena de desclassificação. 

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

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

8.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua 
continuidade.

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

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

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

8.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso.

8.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 
disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante 
utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 
data prevista para recebimento das propostas;

9.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na 
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada.

9.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
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conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo mínimo de duas horas, sob pena de inabilitação.

9.3. 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.

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

9.6. 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.

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

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;

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

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

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

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

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
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da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda do Município do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em 
cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 
3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, 
de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das 
fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10 (dez) por 
cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.11. Qualificação Técnica  

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2 Os Atestados de Capacidade Técnica apresentados serão avaliados por Equipe de Avaliação 
nomeada pela Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o disposto no Termo de Referência, anexo a 
este Edital.

9.11.3 A Licitante vencedora da fase de lances deverá apresentar o Sistema aos membros da Equipe, seja de 
forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, ou via web;

9.11.3 Após avaliação, os membros da Equipe Nomeada emitirão parecer, aprovando ou reprovando o sistema, 
de forma justificada.

9.11.4 O agendamento da apresentação será realizado para data no máximo 03 (três) dias úteis após a data 
de abertura do certame, dentro do horário de expediente do órgão requerente.

9.11.5 O procedimento licitatório será SUSPENSO até que ocorra a aprovação/ reprovação do sistema, pela 
Equipe nomeada.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 
contábeis do último exercício.

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

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

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 

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

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo informado pelo Pregoeiro 
durante a sessão, sendo nó mínimo duas horas, a contar da solicitação no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ter seus valores unitários adequados a no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, respeitando 
às regras de arredondamento previstos no mercado.

10.1.2. Caso o licitante não proceda, conforme o estipulado no tópico anterior, a administração, antes da geração da Ata 
de Registro de Preços ou Termo Contratual fará o arredondamento dos valores unitários dos itens, no momento de 
lançamento no sistema. 

10.1.3. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

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

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.

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

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

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

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, 
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

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

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento 
licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 
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sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração.

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

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

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

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

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogáveis conforme previsão no instrumento contratual ou 
no termo de referência. 

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 
de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de 
registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se 
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência e ou Minuta Contratual, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
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18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e ou Minuta 
Contratual. 

19. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e ou Minuta Contratual, anexo a 
este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

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

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. apresentar documentação falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. não mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 
após o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação;

21.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o órgão promotor da licitação, pelo prazo de até cinco anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 
normal na unidade administrativa. 

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Entidade 
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@pmbsf.es.gov.br, ou por petição 
dirigida ou protocolada no endereço Rua Dezembargador Dantom Bastos, nº 001, Centro, Barra de São Francisco, ES.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 
nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração..
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - 
DF.

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

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

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

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

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

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.pmbsf.es.gov.br, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no endereço Alameda Santa Terezinha, nº 111, Centro, Barra de São Francisco, ES nos dias úteis, no 
horário das 08:00 as 13:00 Horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

23.12.1. ANEXO I - Relação de Lotes

23.12.2. Anexo II - Termo de Referência

23.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato;

Barra de São Francisco, Espírito Santo, 07 de dezembro de 2020.

EMIDIO MORAES NETTO
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº00025/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a concessão de licença de uso e prestação de 
serviços de instalação, treinamento aos usuários, conversão de dados, parametrização, customização, 
suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva, atendimento presencial e evolutiva de sistemas 
informatizados (softwares) para Gestão Pública, conforme Termo de Referência anexo ao Edial.

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Pelo presente, a empresa _____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o número__________________________, com sede na _______________________,apresenta 
sua Proposta de Preços para prestação dos serviços objeto da presente licitação, acatando todas as 
estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO
TELEFONE: E-MAIL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

 
ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QUAN
T.

VALO
R UNT

VALO
R 
TOTAL  

01 IMPLANTACAO E 
TREINAMENTO - Licença de 
Uso de Sistema Educacional, 
em Conformidade com as 
Disposições Constantes no 
Termo de Referência Anexo ao 
Edital Do Pregão Eletrônico 
0025/2020

UND 01

02 MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE, Suporte Técnico e 
Liberação de todos os Módulos 
Constantes no Termo de 
Referência

MÊS 12

VALOR TOTAL DO CONTRATO:  

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  licitação.
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A proponoente declara que o sistema apresentado atende a todas as especificações exigidas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes 
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 
DECISÃO.
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para a concessão de licença de uso e 
prestação de serviços de instalação, treinamento aos usuários, conversão de dados, parametrização, customização, 
suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva, atendimento presencial e evolutiva de sistemas informatizados 
(softwares) para Gestão Pública, abrangendo:

Sistema Integrado de Gestão da Educação

1.2 Durante a realização do procedimento licitatório, a qualificação técnica da empresa vencedora será analisada por 
Comissão Técnica indicada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de Portaria, que avaliará o atendimento 
dos requisitos técnicos exigidos neste instrumento.

1.3 A Comissão Técnica poderá solicitar a apresentação do sistema vencedor, por meio de vídeo conferência, bem como 
solicitar quaisquer outras informações ou esclarecimentos que contribuam com a avaliação. 

1.4 - No objeto da presente licitação, está incluído ainda, servidor de dados para suportar a implantação do sistema de 
gestão da Rede Municipal de Ensino, com a seguinte configuração mínima: INTEL XEON CPU E3-1240 v3 3.40 GHZ 
3.40 GHZ 36 GB DE MEMÓRIA RAM, juntamente com o link de internet para acesso ao referido servidor (A 
velocidade do link deverá ser compatível com o fluxo de download e upload).

1.5 As atribuições detalhadas para execução do objeto desta licitação serão as seguintes:

 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO - 
Item Descrição
1 Todos os sistemas/módulos solicitados deverão se conectar com o banco de dados 

através de uma rede local ou remota, sendo que nesta segunda opção, a Internet será 
usada como meio de acesso. O sistema/módulo deverá fazer uma conexão direta com 
o banco de dados. Não será aceito como atendimento ao item compartilhamento de 
área de trabalho ou qualquer outro tipo de conexão que não seja diretamente do 
sistema cliente com o servidor. Justificativa da Obrigatoriedade: Por medidas de 
segurança, nosso servidor não fornecerá acesso a compartilhamento de área de 
trabalho remota, desta forma, a única forma de conexão com o sistema deverá 
ser através de uma porta liberada especificamente para uso do sistema. A 
necessidade da conexão remota se dá pelo fato de possuirmos diversos pontos 
de conexão dispersos da unidade central que deverão utilizar a Internet para se 
conectar ao servidor.

2 O SGBD - (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) deverá ser OpenSource. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Após avaliarmos vários bancos de dados, 
chegamos a conclusão que um banco OpenSource atende à demanda de 
informações do município e não gerará custo com licença de uso.

3 A Tecnologia de comunicação da Aplicação Cliente com o banco de dados deverá ser 
estabelecida no Modelo Multicamadas. Justificativa da Obrigatoriedade:  Uma 
aplicação desenvolvida neste modelo apresenta várias vantagens sobre outras 
tecnologias, dentre elas pode-se destacar a modularização, a facilidade de 
redistribuição, os clientes leves, a economia de licenças de acesso ao banco de 
dados, a economia de conexões no servidor, a escalabilidade e a independência 
de localização, de linguagem de programação e de sistema gerenciador de 
banco de dados. Como teremos diversos pontos de conexão, vamos necessitar 
que o sistema se conecte através de uma rede local ou Internet e que as regras 
de negócios fiquem centralizadas no servidor, pois existem rotinas pesadas que 
para ganharmos desempenho deverão rodar no servidor, evitando o tráfego na 
rede;
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4 O Servidor de aplicação (Servidor de Regras de Negócios) só deverá possibilitar 
conexão para Aplicações Clientes que forneçam um usuário e senha válida, 
previamente cadastrada no banco de dados. Justificativa da Obrigatoriedade: Como 
já foi citado no item 3 deste quadro, será liberada uma porta no servidor para 
conexão entre as aplicações. Para garantir a segurança que somente as 
Aplicações Clientes habilitadas irão se conectar ao banco de dados, as 
aplicações clientes deverão solicitar o usuário e senha e o servidor de aplicação 
deverá fazer a validação antes de autorizar a conexão;

5 O Servidor de Aplicação e o banco de dados devem possibilitar a instalação em 
servidores Cloud Computing.  Justificativa da Obrigatoriedade: Com essa 
tecnologia, o município irá economizar na compra de servidores, sistema 
operacional e manutenção dos mesmos, pois o Cloud Computing é formado por 
uma nuvem de capacidade computacional e armazenamento de dados que evita 
a dependência de um único recurso físico e, ao mesmo tempo, proporciona 
escalabilidade para crescer e processamento garantido e isolado para cada cliente. A 
arquitetura da computação em nuvem também reduz de maneira inteligente o 
consumo de energia do Data Center, contribuindo para preservação do meio 
ambiente;

SISTEMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Item Descrição
MÓDULO SECRETARIA ESCOLAR
1 Cadastro de Alunos contendo todos os documentos pessoais, informações 

do Bolsa Família, ficha médica, comprovação de residência (importante 
para uso do transporte escolar) informações dos Pais e Cadastro completo 
do Responsável, armazenamento da foto e opção de capturar a foto no 
momento do cadastro;

2 Cadastro da Organização Curricular por ano letivo;
3 Cadastro de Professores contendo toda a documentação pessoal, 

formação superior, horário de trabalho, horário de planejamento, período de 
férias, função exercida na escola e Modalidade de atuação, 
armazenamento da foto e opção de capturar a foto no momento do 
cadastro;

4 Cadastro de Funcionários contendo seu cargo, função, horário de trabalho, 
dias da semana trabalhados, período de férias e informações pessoais;

5 Cadastro de Responsáveis do Aluno;
6 Cadastro de Professores Substitutos contendo os horários disponíveis, 

séries e disciplinas;
7 Cadastro de Cursos;
8 Cadastro de Séries por ano letivo;
9 Cadastro de Turmas por ano letivo;
10 Vinculo de Professores a Disciplina por ele ministrada;
11 Cadastro da Ordem da Organização Curricular, possibilitando alternar a 

ordem das disciplinas na impressão da documentação;
12 Cadastro da Ordem de Chamada dos Alunos, possibilitando alternar entre 

número de matrícula e nome do aluno;
13 Cadastro do Horário de Aula semanal das Turmas;
14 Cadastro dos Turnos de aulas;
15 Cadastro da Vigência dos Horários;
16 Encerramento do Ano Letivo bloqueando alterações nas informações do 

ano encerrado;
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17 Reabertura do Ano Letivo permitindo manipular as informações do ano 
letivo reaberto;

18 Recurso de Replicação de Informações de um Ano Letivo existente para 
um Novo Ano Letivo;

19 Matrícula dos Alunos por Ano Letivo;
20 Rematrícula de alunos em lote, possibilidade de rematricular uma turma 

inteira de um ano letivo para o outro;
21 Manutenção das Notas Periódicas;
22 Manutenção das Aulas Dadas Periódicas;
23 Manutenção da Frequência periódica dos Alunos;
24 Possibilidade de Arredondamento das Notas Periódicas;
25 Gerenciamento do Diário On-line do Professor;
26 Expedir Transferência de Aluno parcial ou após fechamento do período de 

avaliação;
27 Opção de Evasão, Desistência, Trancamento e Cancelamento de Matrícula;
28 Remanejamento de Alunos entre turmas da mesma série;
29 Possibilidade de dispensa de componentes curriculares da organização 

curricular da série em que o aluno está matriculado;
30 Lançamento de histórico recebido de outra escola;
31 Gerenciamento da Educação Infantil, possibilitando o cadastramento dos 

conceitos de avaliação e lançamento do resultado obtido pelo aluno;
32 Montagem e Impressão do Calendário Anual através de uma legenda de 

cores definida pelo usuário e definição dos dias letivos e úteis;
33 Impressão do Boletim Escolar com Gráfico de Desempenho comparando o 

Aluno X Turma por Disciplina e a Média Geral do Aluno X Turma;
34 Impressão do Histórico Escolar da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio;
35 Impressão do Histórico Escolar Descritivo;
36 Impressão de Transferência Expedida do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio;
37 Impressão de Transferência Expedida da Educação Infantil;
38 Cadastro de Textos para Mala Direta;
39 Impressão de Declarações Diversas utilizando os textos previamente 

cadastrados;
40 Impressão de Mala Direta para Alunos utilizando os textos previamente 

cadastrados;
41 Impressão de Mala Direta para Pais e Responsáveis utilizando os textos 

previamente cadastrados;
42 Impressão da Ata de Resultados Finais;
43 Impressão do Certificado de Conclusão de Curso;
44 Impressão da Carteira Estudantil;
45 Impressão do Livro Ponto Diário dos Professores com as aulas do dia, 

informação do dia letivo do ano, dia letivo do mês, dia letivo da etapa e dia 
útil;

46 Impressão das Pautas para Montagem do Diário;
47 Impressão da relação de alunos por turma com a pontuação alcançada por 

disciplina;
48 Impressão da relação de alunos por turma com a pontuação restante para 

aprovação por disciplina;
49 Impressão da relação de alunos por turma com a pontuação alcançada e 

falta por disciplina;
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50 Demonstração gráfica do desempenho das turmas com possibilidade de 
impressão;

51 Planilha de Controle atitudinal dos alunos, com definição personalizada dos 
conceitos fornecendo um relatório com as informações atitudinais x notas;

52 Relação de alunos abaixo da média por turma e disciplina;
53 Mala Direta para os responsáveis dos alunos abaixo da média, informando 

às disciplinas que o aluno não atingiu a média e possibilidade de editar o 
texto desejado. As disciplinas e as respectivas médias deverão ser 
impressas juntamente ao texto;

54 Relação dos alunos da turma, do curso e da escola por colocação na 
pontuação obtida no bimestre ou trimestre, informando os 10 melhores 
alunos com no mínimo 80% de aproveitamento;

55 Controle de Ocorrências dos alunos, possibilitando a impressão da mesma;
56 Controle de Atendimentos aos Pais, possibilidade de impressão do 

atendimento que comprove que o pai está ciente da (s) ocorrência (s) do 
filho (s);

57 Consulta de Alunos com opção de filtro por matrícula, por nome, por turma, 
por série e por curso;

58 Consulta a agenda telefônica dos cadastros do sistema: Alunos, 
responsáveis, professores, funcionários, professores substitutos e 
fornecedores;

59 Disponibilizar os dados para consulta dos alunos e responsáveis através de 
site da Escola;

60 Emissão de Formulários de Cadastro e Documentos como histórico e ata 
de resultados finais para preenchimento manual;

61 Pré Matrículas on-line: possibilidade dos alunos e responsáveis realizarem 
a pré matricula através de um formulário na web, que posteriormente será 
validada pela sercretaria da escola.

62 Analise e Impressão de Curva A,B,C,D de Alunos por turma, por série, por 
curso e pela Escola, tendo como base as notas periódicas;

63 Impressão da vida acadêmica do aluno;
64 Recursos de exportação de Dados em consultas atípicas para Alunos, 

Funcionários, Professores e Responsáveis;
65 Gerenciamento dos Atestados dos alunos;
66 Gerenciamento e Impressão do Atestado de Exercício;
67 Gerenciamento de Usuários do Site;
68 Impressão de Ficha Cadastral de Professores;
69 Armazenamento e visualização de Imagens dos Alunos;
70 Gerenciamento de Ranking de Desempenho dos 10 melhores Alunos em 

cada disciplina por turma, curso e escola;
71 Impressão de Manual Informativo com login e senha para os alunos, pais e 

professores;
72 Gerenciamento e impressão dos acessos feitos no Sistema Web;
73 Listagem de Aniversariantes por Aluno, Responsável, Professor ou 

Funcionário;
74 Impressão do Portifólio do Aluno contendo informações de todas as notas 

trabalhadas durante o período avaliativo (Provas, Trabalhos, Pesquisas, 
etc.), faltas, gráfico de desempenho do Aluno X Turma, evolução do aluno 
através de conceitos, nome dos professores e disciplinas;

75 Configuração das formas de avaliação da escola, podendo se diferenciar 
entre as disciplinas da mesma turma;

76 Impressão e gerenciamento do diário da WEB;
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77 Impressão das fichas de acompanhamento das turmas que não possuem 
notas, de acordo com a alimentação feita pelo professor no sistema WEB;

78 Opção de Encerramento das atividades periódicas, bloqueando ou não o 
acesso aos diários da WEB;

79 Opção de Reabertura das atividades periódicas, desbloqueando o acesso 
aos diários da WEB;

80 Cálculo das aulas previstas e controle das aulas dadas, do professor no 
diário, de acordo com o calendário anual e o horário das aulas;

81 Impressão do Registro de Presenças e Faltas de acordo com a alimentação 
feita pelo professor no sistema WEB;

82 Impressão do Registro de Conteúdo de acordo com a alimentação feita 
pelo professor no sistema WEB;

83 Impressão do Registro de Notas das Avaliações e Trabalhos de acordo 
com a alimentação feita pelo professor no sistema WEB;

84 Impressão do Resultado Final da Turma de acordo com a alimentação feita 
pelo professor no sistema WEB;

85 Impressão da Carga Horária Prevista e Aula Registrada do Professor;
86 Após a alimentação das notas parciais pelo professor no sistema WEB, 

calcular a nota do período avaliativo e disponibilizar a impressão dos 
boletins, históricos, ata de resultados finais e demais documentos e 
relatórios do sistema;

87 Impressão do Livro Ponto Diário dos Funcionários;
88 Possibilitar alternar entre anos letivos, visualizando todas as informações 

do ano selecionado;
89 Opção para informar falecimento de alunos;
90 Opção para registrar o motivo da transferência de alunos, responsável que 

solicitou a mesma e a cidade de destino do aluno;
91 Controle da Merenda escolar, com entrada e saída de alimentos;
92 Controle de Almoxarifado, com entrada e saída de produtos;
93 Impressão de relatório de consumo e estoque da merenda;
94 Impressão de relatório de consumo e estoque de produtos;
95 Controle dos documentos emitidos pela Secretaria;
96 Caso o aluno resida fora da área de cobertura da escola, a matrícula 

deverá ser bloqueada e só poderá prosseguir com uma senha de 
administrador que permita a liberação. Justificativa da Obrigatoriedade: 
Como o município possui um setor de cadastramento da população 
para atendimento ao solicitado pelo Ministério da Saúde e mantém 
uma equipe de agentes de saúde atualizando mensalmente esse 
cadastro, o sistema deverá buscar essas informações evitando o 
recadastramento e auxiliando na distribuição de vagas das escolas do 
município.

97 Este módulo só poderá ser acessado por computadores autorizados a 
acessar o servidor do sistema, dentro das dependências da escola. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Este módulo gerencia todos os 
demais módulos e fornece acesso a manipulação de notas, resultados 
e documentos da escola. Dessa forma seu uso fica restrito as 
dependências de cada escola.

Item Descrição
MÓDULO BIBLIOTECA
1 Cadastro de Assuntos;
2 Cadastro de Coleções;
3 Cadastro de Editores;
4 Cadastro de Acervos;
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5 Cadastro de Gênero;
6 Cadastro de Localização;
7 Cadastro de Responsáveis;
8 Cadastro de Idiomas;
9 Cadastro de Tipos de Acervos;
10 Cadastro de Usuários;
11 Gerenciamento de Empréstimo e Devolução;
12 Consulta de Empréstimo por Exemplar;
13 Consulta de Empréstimo por Acervo;
14 Consulta de Empréstimo por Usuário;
15 Relatório de Empréstimos;
16 Relatório de Devoluções por Período;
17 Relatório de Devoluções por Usuário;
18 Integração com o Módulo Secretaria Escolar;
19 Cadastro de Indisponibilidade de Exemplar;
20 Utilizar o mesmo banco de dados do Módulo Secretaria Escolar;
21 Possibilitar o empréstimo dos acervos aos alunos, professores, funcionários 

e responsáveis cadastrados no Módulo da Secretaria Escolar.
Item Descrição
MÓDULO WEB
1 Disponibilizar acesso ao diário online para o professor;
2 Acesso Privativo para Professores;
3 Lançamento dos conteúdos ministrados pelo professor, com possibilidade 

de envio de atividades para turma.
4 Disponibilizar a previsão de aulas do professor;
5 Gerenciar e disponibilizar para o professor a quantidade de aulas 

registradas em relação às previstas;
6 Registro de presenças e faltas;
7 Registro de notas das avaliações;
8 Registro de notas das atividades;
9 Registro de notas de recuperação;
10 Registro de notas de recuperação paralela de uma avaliação;
11 Registro de pontos extras;
12 Possibilidade do professor enviar arquivos para alunos das turmas 

selecionadas;
13 Restringir o acesso do professor as turmas que ministra aulas;
14 Registro de observação do diário e do aluno;
15 Cadastrar e imprimir ficha descritiva dos alunos da Educação Infantil e 

Séries Iniciais;
16 Gerenciamento e impressão da ficha de acompanhamento dos alunos;
17 Acesso aos professores apenas aos alunos da turma que o mesmo ministra 

aula no ano letivo;
18 Impressão da pauta de registro de notas, faltas, presenças, conteúdo, 

resultado final e observações gerais;
19 Impressão de relatório de aniversariantes da turma que o professor ministra 

aula;
20 Visualização e Impressão da ficha cadastral do professor, contendo a turma 

e as disciplinas que o mesmo ministra aula;
21 Visualização e Impressão do horário de trabalho;
22 Acesso Privativo para Alunos;
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23 Acesso apenas à turma que o aluno está matriculado de acordo com o ano 
letivo selecionado;

24 Consulta das notas das avaliações e trabalhos por disciplina (Fornecer 
acesso ao próprio aluno e ao responsável);

25 Fornecer acesso e impressão das notas periódicas do aluno (Fornecer 
acesso ao próprio aluno e ao responsável);

26 Fornecer acesso à carga horária (aula dada) trabalhada por cada disciplina 
(Fornecer acesso ao próprio aluno e ao responsável);

27 Possibilidade do aluno efetuar download de arquivos disponibilizados pelo 
professor, desde que o aluno faça parte da(s) turma(s) em que o professor 
habilitou a visualização do arquivo e envio de arquivos como respostas das 
atividades enviadas pelo professor.

28 Fornecer acesso às faltas do aluno (Fornecer acesso ao próprio aluno e ao 
responsável);

29 Visualização das ocorrências do aluno (Fornecer acesso ao próprio aluno e 
ao responsável);

30 Impressão da ficha descritiva feita pelo professor (Fornecer acesso ao 
próprio aluno e ao responsável);

31 Impressão do calendário anual da escola (Fornecer acesso ao próprio 
aluno e ao responsável);

32 Impressão da ficha de acompanhamento feita pelo professor (Fornecer 
acesso ao próprio aluno e ao responsável);

33 Visulalização e Impressão do Horário escolar;
34 Impressão da relação de atividades e avaliações cadastradas pelo 

professor;
35 Acesso Privativo para os Responsáveis dos Alunos;
36 Acesso apenas aos alunos que o responsável está vinculado;
37 Consulta das notas de avaliações e trabalhos por disciplina;
38 Possibilidade do responsável efetuar download de arquivos disponibilizados 

pelo professor;
39 Visualização das Ocorrências do Aluno;
40 Impressão da ficha descritiva do aluno feita pelo professor;
41 Impressão da ficha de acompanhamento do aluno feita pelo professor;
42 Visualização e Impressão da ficha de matrícula do aluno;
43 Visualiazaão e Impressão do calendário anual da escola (Fornecer acesso 

ao próprio aluno e ao responsável);
44 Fornecer acesso e impressão das notas periódicas do aluno (Fornecer 

acesso ao próprio aluno e ao responsável);
45 Fornecer acesso à carga horária trabalhada (aula dada) por cada disciplina 

(Fornecer acesso ao próprio aluno e ao responsável);
46 Fornecer acesso às faltas do aluno (Fornecer acesso ao próprio aluno e ao 

responsável);
47 Impressão da organização curricular, contendo o nome do professor e a 

carga horária de cada disciplina;
48 Impressão da relação de atividades e avaliações;
49 Visualizar a foto do usuário logado (Aluno e Professor);
50 Possibilidade de alteração da senha do usuário logado;
51 Controle de notificações que seja possível enviar SMS e notificações para 

professores, alunos e responsáveis.
52 Disponibilizar acesso ao diário online para os supervisores, coordenadores, 

pedagogos e diretores;
53 Acesso Privativo para supervisores, coordenadores, pedagogos e diretores;
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54 Possibilidade de gerar e controlar o acesso dos alunos e responsáveis a 
pauta on-line;

55 Manipulação de observações dos diários de conteúdo, notas, frequência e 
resultados finais;

56 Envio de comunicados via pauta, sms e e-mail para os professores, 
responsáveis e alunos;

57 Visualização e impressão de análise de faltas por turma e por trimestre ou 
período;

58 Visualização e impressão dos alunos aprovados e reprovados por turma;
59 Visualização e impressão dos alunos abaixo da média e acima do índice de 

faltas
60 Controle de pendencias dos diários;
61 Controle da situação dos diário;
62 Visualização e impressão da pauta de registro de conteúdos;
63 Visualização e impressão da pauta de registro de frequências;
64 Visualização e impressão da pauta de registro de notas;
65 Visualização e impressão dos resultados finais;
66 Visualização e impressão da ficha de acompanhamento
67 Visualização e impressão da ficha descritiva.
68 O módulo web (diário online) deverá funcionar nas diversas plataformas de 

uso tais como: desktop, browser e mobile (Smartphones e Tablets). 
Justificativa da Obrigatoriedade: este módulo deverá funcionar em 
todas as plataformas, uma vez que nos dias atuais professores, pais e 
responsável tem utilizado plataformas mobile (Smartphones e Tablets) 
no acesso a Internet do dia a dia. Além de facilitar o controle da 
frequência por parte do professor de forma diária e em tempo real.

Item Descrição
MÓDULO MOBILE
1 Disponibilizar acesso, de forma mobile, ao diário online para o professor;
2 Acesso Privativo para Professores;
3 Lançamento dos conteúdos ministrados pelo professor, com possibilidade 

de envio de atividades para turma.
4 Disponibilizar a previsão de aulas do professor;
5 Gerenciar e disponibilizar para o professor a quantidade de aulas 

registradas em relação às previstas;
6 Registro de presenças e faltas;
7 Registro de notas das avaliações;
8 Registro de notas das atividades;
9 Registro de notas de recuperação;
10 Registro de notas de recuperação paralela de uma avaliação;
11 Registro de pontos extras;
12 Restringir o acesso do professor as turmas que ministra aulas;
13 Acesso aos professores apenas aos alunos da turma que o mesmo ministra 

aula no ano letivo;
14 Acesso Privativo para Alunos;
15 Acesso apenas à turma que o aluno está matriculado de acordo com o ano 

letivo selecionado;
16 Consulta das notas das avaliações e trabalhos por disciplina (Fornecer 

acesso ao próprio aluno e ao responsável);
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17 Possibilidade do aluno efetuar download de arquivos disponibilizados pelo 
professor, desde que o aluno faça parte da(s) turma(s) em que o professor 
habilitou a visualização do arquivo e envio de arquivos como respostas das 
atividades enviadas pelo professor.

18 Fornecer acesso às faltas do aluno (Fornecer acesso ao próprio aluno e ao 
responsável);

19 O módulo mobile (aplicativo do professor) deverá funcionar nos sistemas 
operacionais Android e IOS. Justificativa da Obrigatoriedade: este 
módulo deverá funcionar nos dois sistemas operacionais que 
possuem maior distribuição no mercado, uma vez que nos dias atuais 
professores tem utilizado plataformas mobile (Smartphones e Tablets) 
no acesso a Internet do dia a dia. Além de facilitar o controle da 
frequência por parte do professor de forma diária e em tempo real.

Item Descrição
MÓDULO B.I.
1 Disponibilizar acesso via navegador de internet padrão, através de login e 

senha do usuário;
2 Disponibilizar acesso via dispositivos móveis, através de login e senha do 

usuário;
3 Permitir controle de acesso a cada dashboard e a cada objeto dentro do 

dashboard;
4 Permitir o desdobramento de cada objeto, gerando um novo gráfico ou 

planilha, a partir de uma fração selecionada pelo usuário;
5 Permitir a visualização de dados através de tabelas de visões dinâmicas 

que possibilitem o desdobramento dos dados de acordo com a sequencia 
de dados configuradas pelo usuário;

6 Permitir a exportação das informações dos gráficos para o excel;
7 Permitir o envio automático de e-mail com as informações dos gráficos;
8 Permitir a exportação das informações das tabelas de visões para o excel;
9 Permitir o envio automático de e-mail com as informações das tabelas de 

visões;
10 Permitir a criação de alertas que notifiquem os usuários configurados via e-

mail sempre que ocorrer situações pré-configuradas pelo usuário;
11 Permitir a configuração do tipo de gráfico a ser gerado nos 

desdobramentos;
12 Permitir a configuração de cores para as colunas das tabelas de visões de 

acordo com os parâmetros pré-estabelecidos pelo usuário;
13 Permitir a configuração das colunas a serem visualizadas nas tabelas 

geradas nos desdobramentos;
14 Permitir o acesso as tabelas de visões;
15 Todos os gráficos e visões deverão ser gerados de forma automática com 

os dados existentes na base de dados do sistema;
16 Apresentar um dashboard com a quantidade de matrículas de todas as 

escolas do município no ano letivo vigente, com possibilidade de filtro para 
anos anteriores.

17 Apresentar um dashboard com a quantidade de matrículas por escola no 
ano letivo vigente, com possibilidade de filtro para anos anteriores.

18 Apresentar um dashboard com a quantidade de matrículas por escola e de 
acordo com a situação do aluno, Matriculado, Recebido, Transferido e 
Desistente. Aparecer do ano letivo vigente com possibilidade de filtro para 
anos anteriores.

19 Apresentar um dashboard com a quantidade de matrículas por curso no 
ano letivo vigente, com possibilidade de filtro para anos anteriores.
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2 - DAS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

2.1 - INSTALAÇÃO: Configuração dos softwares às necessidades da CONTRATANTE, com cadastramento e 
preparação das bases de dados e dos módulos existentes dos programas, com acionamento dos comandos e conexões 
necessárias, deixando os sistemas em pleno funcionamento e operação.

2.2 - TREINAMENTO: Promoção de atividades voltadas à capacitação da CONTRATANTE, sendo seus funcionários 
e/ou propostos, tornando-os aptos à operação dos sistemas, de acordo com o Projeto Básico e com o plano de 
treinamento apresentado pela CONTRATADA.

2.3 - SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico compreende o ATENDIMENTO PRESENCIAL, em conformidade com a 
proposta técnica da empresa, com vistas ao acompanhamento dos sistemas, solução de problemas e esclarecimento de 
dúvidas, ou sempre que necessário para a resolução de problemas emergenciais, mediante solicitação da 
CONTRATANTE e será prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente normal e sem custo 
adicional para a Prefeitura Municipal, exceto no caso previsto  no item 3.8 da Cláusula Terceira.

2.4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA: Adoção pela CONTRATADA, por meio do canal 
previamente designado pela CONTRATANTE, conforme suporte técnico definido no item anterior e durante todo o 
período de vigência do presente contrato, de medidas e ações tendentes à atualização, correção, solução, evolução 
tecnológica, adição de novas funcionalidades e resolução/operação dos softwares, trabalhando previamente na solução 
de possíveis falhas, podendo, a seu critério, proceder a substituição das cópias que apresentarem problemas por outra 
devidamente corrigida. A manutenção destina-se a garantir a constante evolução dos softwares às necessidades legais, 
bem como garantia da qualidade e operabilidade do mesmo.

2.5 - CONVERSÃO DE DADOS: Conversão, quando necessário, dos dados existentes no banco de dados da 
CONTRATANTE, adaptando-os e ajustando-os aos formatos exigidos pelos sistemas objeto deste contrato, garantindo a 
integridade das informações e dos dados armazenados no sistema gerenciador de banco de dados da CONTRATANTE.

2.6 - CUSTOMIZAÇÃO: Intervenção, a cargo da CONTRATADA, de medidas necessárias a alteração ou 
complementação do código-fonte do software, ou desenvolvimento de novos módulos de código relativos a relatórios, 
melhorias, interfaces, formulários e telas, alterações na forma original dos programas/módulos, para atender aos 
requisitos técnico da CONTRATANTE,  a ser atendida mediante orçamento prévio, excetuando-se aquelas intervenções 
que decorram de alterações necessárias para atendimento de exigências legais que, neste caso, a teor da definição 
contida no item 2.4, caracterizar-se-ão como atualização e não terão custo adicional.

2.7 - PARAMETRIZAÇÃO: Atendimento dos requisitos técnico solicitados pela CONTRATANTE, sem a necessidade de 
alteração do código-fonte do software, ou de desenvolvimento de novos módulos de códigos, por encontrar-se o requisito 
técnico solicitado naturalmente incorporado a partir de simples ajustes de parâmetros por ocasião da sua implementação 
e/ou implantação.

3 - PAGAMENTO

3.1 - O pagamento referente à licença de uso, instalação, conversão de dados e treinamento aos usuários ocorrerá após 
a conclusão desses serviços uma única vez, mediante apresentação da Nota Fiscal de Serviços.

3.2 - O pagamento referente à manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, à parametrização e customização e ao 
suporte técnico dos sistemas será efetuado mensalmente até o 10º dia útil de cada mês subsequente ao vencido, 
mediante apresentação da Nota Fiscal de Serviços.

3.3 - Os pagamentos só serão realizados mediante a apresentação das CNDs e dos comprovantes de regularidade 
perante o FGTS e o INSS, devidamente atualizados, bem como a emissão de atestado pelo fiscal do contrato, 
comprovando a perfeita execução dos serviços.

3.4 - A falta de atendimento dos serviços contratados, além das sanções cabíveis, constitui motivo para o não pagamento 
dos mesmos, até que o atendimento seja regularizado pelo prestador, sem que caiba correção no valor da nota fiscal.

3.5 - Nos casos de impedimento da prestação dos serviços nos termos ora pactuados, a CONTRATADA não fará jus a 
qualquer recebimento.

3.6 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas com pessoal, inclusive despesas com traslado e estadia, 
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, licenças, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre a 
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prestação do serviço ora contratado, incluindo ainda todas as demais despesas necessárias à perfeita execução do 
objeto deste contrato.

3.7 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA, para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para o pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente 
corrigida.

3.8 - Havendo alteração no ambiente operacional ou nova versão do sistema, a CONTRATADA se obriga a ceder os 
mesmos à CONTRATANTE, sem qualquer acréscimo para tanto.

4 - DA VIGÊNCIA

4.1 - PRAZO DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura. 

4.2 - PRORROGAÇÃO: O presente contrato poderá ser prorrogado por igual período e assim, sucessivamente, 
respeitando para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, previsto no Inciso IV do Artigo 57 da Lei Federal 
8.666/93.
O prazo para a implantação, conversão de dados e treinamento aos usuários correspondente a todos os sistemas será 
de acordo com a proposta técnica da empresa e a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação orçamentária própria consignada no orçamento da 
Prefeitura municipal de Barra de São Francisco-ES, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDEB 40% - 40%             SALÁRIO EDUCAÇÃO - 20%            MDE - 40%

6 - METODOLOGIA PARA A OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO

A metodologia a ser aplicada para a obtenção dos preços será pela coleta de orçamento diretamente nas empresas da 
região.

7 - LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA

A entrega dos serviços deverá ser na Secretaria Municipal de Educação e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino 
onde o Programa será instalado e será acompanhado por membros do setor da Secretaria Municipal de Educação.

__________________________________________
Rodrigo Duque de Oliveira
Secretário municipal de Educação
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ANEXO III
MINUTA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº XXX/2020, QUE FAZEM ENTRE 
SI A/O PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito público, com sede na RUA 
DESEMBARGADOR DANTON BASTOS, 001  - CENTRO - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES -  CEP: 29800-000 
CNPJ: 27.165.745/0001-67 Tel: (27)3756-8037 Fax: (27)3756-1355 Site: , inscrita no CNPJ sob o nº27.165.745/0001-67, 
neste ato representada pelo EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ALENCAR MARIM, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990, resolvem celebrar 
o presente Termo de Contrato, decorrente doPregão Eletrônico nº000025/2020,  mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Contratação de empresa especializada para a concessão de 
licença de uso e prestação de serviços de instalação, treinamento aos usuários, conversão de dados, 
parametrização, customização, suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva, atendimento presencial e 
evolutiva de sistemas informatizados (softwares) para Gestão Pública, conforme Termo de Referência anexo ao 
Edial.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

LOTE 001 
ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR

1
2

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato poderá ser prorrogado por igual período e assim, sucessivamente, respeitando para tanto o 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, previsto no Inciso IV do Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, com início na 
data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 
de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR A DE SÃO, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Fichas / Fontes de Recurso: 0000151/11110000000, 000151/11130000000, 0000151/11200000000, 
0000184/11110000000, 0000220/11110000000.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 
do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 
prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 
77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos 
casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios 
gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, 
no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Barra de São Francisco, ES, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 05 (cinco) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Barra de São Francisco, ES,  .......... de.......................................... de  2020

___________________________

ALENCAR MARIM, 

PREFEITO MUNICIPAL 
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____________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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