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PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NN..  ºº  000044//22001177  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com sede na Praça 
Vicente Glazar, nº 159 – Centro, São Gabriel da Palha – ES, por intermédio de seu 
Pregoeiro, designado conforme abaixo, de acordo com a Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 
8.666/93 consolidada, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste 
edital a partir das 13h. (treze horas) do dia 14 de março de 2017. 

 
I – CONDIÇÕES GERAIS 

1.1 – A presente Licitação reger-se-á pelas condições gerais e especiais constantes 
da Lei n.º 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, consolidada. 

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – A presente licitação tem como fundamento a legislação acima citada bem como 
os seguintes preceitos: 
a) Processo Administrativo nº 6476/2016 de 23/11/2016. 
b) Modalidade: Pregão presencial nº 04/2017 de 21/02/2017. 
c) Tipo de Licitação: Menor preço. 
d) Critério de julgamento: Menor preço GLOBAL. 
e) Ato de designação do pregoeiro e equipe de apoio: Portaria – n.º 787/2012 de 
29/08/2012 e 266/2016 de 20/05/2016. 

 
III – OBJETO 

3.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para 
implantação e manutenção de software de gestão escolar em escolas de Educação 
Básica e de Ensino Fundamental, deste município. 
3.2 - Os serviços consistirão da implantação de um Sistema de Gestão Escolar, e 
também de manutenção, atualização e assistência técnica de software, 
possibilitando a obtenção de informações exatas com prazos reduzidos, para 05 
(cinco) escolas de educação básica e 07 (sete) escolas de ensino fundamental, 
visando também, dinamizar todos os processos operacionais e administrativos que 
envolvem as práticas educativas gerando informações de qualidade que permitam 
tomadas de decisões com base em dados confiáveis, considerando para tanto o a 
seguir discriminado: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE 
GESTÃO ESCOLAR EM 5 (CINCO) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E 
7(sete) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUE ATENDA OS 
SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS: 
- O prazo máximo para instalação, testes, implantação, conversão dos dados, 
treinamento e liberação dos sistemas e serviços deverá ser de 5 (cinco) dias após 
recebimento da Ordem de Serviço. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
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 
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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: Após avaliarmos vários bancos de dados, chegamos a conclusão que 
um banco OpenSource atende a 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 conecte-se 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; 
4 - O Servidor de aplicação (Servidor de Regras de Negócios) só deverá 
possibilitar conexão para Aplicações Clientes que forneçam um  usuário e senha 
válido, previamente cadastrado 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; 
6 - O Servidor de Aplicação deverá rodar na Plataforma Windows e Linux; 
Justificativa da Obrigatoriedade: Hoje o município de São Gabriel da Palha possui 
um servidor com o Sistema Operacional Windows em uma versão já defasada e 
para evitarmos custos pretendemos migrar para um servidor Cloud Computing, 
conforme solicitado no item 7 deste quadro e o Sistema Operacional deste 
Servidor será o Linux. O objetivo de migrar para esse Servidor é a segurança e o 
Custo. Desta forma, para nos atender, o Servidor deverá rodar sobre as duas 
plataformas para podermos passar pela transição dos sistemas operacionais. 
7 - A Aplicação Cliente deverá rodar na Plataforma Windows e Linux. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Com a implantação do Novo Servidor justificada 
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no item 5 e 6 deste quadro, pretendemos migrar as estações clientes para o Linux, 
com o intuito de gerar maior segurança e reduzir custos com licenças de uso do 
sistema operacional, desta forma, para nos atender, a Aplicação Cliente deverá 
rodar sobre as duas plataformas para podermos passar pela transição dos 
sistemas operacionais. 
MÓDULO DA SECRETARIA ESCOLAR 
1 - Cadastro de Alunos contendo todos os documentos pessoais, informações do 
Bolsa Família, Informações dos Pais e Cadastro completo do Responsável, 
armazenamento da foto e opção de capturar a foto no momento do cadastro 
através de uma webcam; 
2 - Cadastro da Organização Curricular por ano letivo; 
3 - Cadastro de Professores contendo toda a documentação pessoal, formação 
superior, horário de trabalho, disponibilidade de horários de aula, função exercida 
na escola e Modalidade de atuação, armazenamento da foto e opção de capturar 
a foto no momento do cadastro através de uma webcam; 
4 - Cadastro de Funcionários contendo seu cargo, função, horário de trabalho, 
dias da semana trabalhados 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 - Cadastros de Turmas por ano letivo; 
10 - Cadastro de Professores da Organização Curricular; 
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 e nome; 
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; 
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 - Manutenção das Notas Periódicas; 
21 - Manutenção das Aulas Dadas Periódicas; 
22 - Manutenção da Freqüência periódica dos Alunos; 
23 - Possibilidade de Arredondamento das Notas Periódicas; 
24 - Gerenciamento do Diário Web do Professor; 
25 - Expedir Transferência de Aluno parcial ou após fechamento do período de 
avaliação; 
26 - Opção de Abandono, Desistência, Trancamento e Cancelamento de 
Matrícula; 
27 - Remanejamento de Alunos entre turmas da mesma série; 
28 - Possibilidade de dispensa de componentes curriculares da organização 
curricular da série em que o aluno está matriculado; 
29 - Lançamento de histórico recebido de outra escola; 
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30 - Gerenciamento da Educação Infantil, possibilitando o cadastramento dos 
conceitos de avaliação, lançamento dos conceitos e impressão da Ficha 
Descritiva; 
31 - Montagem e Impressão do Calendário Anual através de uma legenda de 
cores definida pelo usuário e definição dos dias letivos e úteis; 
32 - Impressão do Movimento Periódico de Matrículas; 
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 do Ensino Fundamental; 
35 - Impressão do Histórico Escolar Descritivo; 
36 - Impressão de Transferência Expedida do Ensino Fundamental; 
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, horário 
de planejamento e informação do dia letivo e dia útil do mês, do bimestre e do 
ano; 
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 
faltas por disciplina; 
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 as 
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, informando os 10 melhores alunos com no mínimo 
80% de aproveitamento; 
55 - Controle de Ocorrências dos alunos; 
56 - Consulta de Alunos com opção de filtro por matrícula, por nome, por turma, 
por série e por curso; 
57 - Consulta a agenda telefônica dos cadastros do sistema: Alunos, pais e 
responsáveis, professores, funcionários, professores substitutos e fornecedores; 
58 - Disponibilizar os dados para consulta dos alunos e responsáveis através de 
site da Escola; 
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59 - Emissão de Formulários de Cadastro e Documentos como histórico e ata de 
resultados finais para preenchimento manual; 
60 - Possibilitar controle de Pré-Matrículas feitas via WEB pelo site da Escola; 
61 - 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; 
62 - Recursos de exportação de Dados em consultas atípicas para Alunos, 
Funcionários e Professores; 
63 - Recurso de Controle de Presença via leitor biométrico ou catraca eletrônica; 
64 - Possibilitar controle de Pré-Matrículas feitas via WEB pelo site da Escola; 
65 - Recursos de exportação de Dados em consultas atípicas para Alunos, 
Funcionários e Professores; 
66 - Gerenciamento de Usuários do Site, possibilitando o bloqueio ou liberação; 
67 - Impressão de Ficha Cadastral de Professores; 
68 - Armazenamento de Imagens dos Alunos; 
69 - Gerenciamento de Ranking de Desempenho dos 10 melhores Alunos por 
turma, série, curso e escola; 
70 - Impressão de Manual Informativo com login e senha para os alunos, pais e 
professores; 
71 - Gerenciar os acessos feitos no Sistema Web; 
72 - Listagem de Aniversariantes por Aluno e por Responsável; 
73 - Impressão do Portifólio do Aluno contendo informações de todas as notas 
trabalhadas durante o período avaliativo (Provas, Trabalhos, Pesquisas, etc.), 
gráfico de desempenho do Aluno X Turma, gráfico da Evolução do Aluno X Turma 
durante os períodos avaliativos do ano letivo, ocorrências durante o ano letivo, 
informação da pontuação trabalhada durante o período letivo e a pontuação 
obtida, pontuação trabalhada durante o ano letivo até o presente momento e 
pontuação alcançada; 
74 - Configuração das formas de avaliação da escola, podendo se diferenciar 
entre as disciplinas da mesma turma; 
75 - Impressão e gerenciamento do diário da WEB; 
76 - Exportar as informações necessárias para o funcionamento do diário 
eletrônico em mecanismos de armazenamento portátil; 
77 - Opção de Encerramento das atividades periódicas, bloqueando ou não o 
acesso aos diários da WEB; 
78 - Geração das aulas previstas do professor, trazendo os dias letivos e horário 
das aulas, de acordo com o calendário anual e o horário das aulas; 
79 - Possibilitar a criação de diversos horários durante o ano letivo ou até mesmo 
durante o período letivo, sempre mantendo o horário anterior e o novo horário, 
respeitando a vigência de cada um; 
80 - Impressão do Registro de Presenças e Faltas de acordo com a alimentação 
feita pelo professor no sistema; 
81- Impressão do Registro de Conteúdo de acordo com a alimentação feita pelo 
professor no sistema WEB; 
82 - Impressão do Registro de Notas 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 - Após a alimentação das notas parciais pelo professor no sistema WEB, 
calcular a nota do período avaliativo e disponibilizar a impressão dos boletins, 
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históricos, ata de resultados finais e demais documentos e relatórios do sistema; 
86 - Impressão do Livro Ponto Diário dos Funcionários; 
87 - Possibilitar alternar entre anos letivos, visualizando todas as informações do 
ano selecionado; 
88 - Opção para informar falecimento de alunos; 
89 - Opção para registrar o motivo da transferência de alunos e o responsável que 
solicitou a mesma; 
90 - O sistema deverá buscar informações da área de residência do aluno na base 
de dados do sistema SIAB do Ministério da Saúde. 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 já possui um setor de 
cadastramento da população para atendimento ao solicitado pelo Ministério da 
Saúde, o sistema deverá buscar essas informações evitando o recadastramento e 
auxiliando na distribuição de vagas das escolas do município. 
91 - O sistema deverá buscar informações das áreas de cobertura dos PSF´s do 
município que estão informadas na base de dados do sistema SIAB do Ministério 
da Saúde, informando para o usuário a área de cobertura da família do aluno a ser 
matriculado. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Como o município possui um setor de 
cadastramento da população para atendimento ao solicitado pelo Ministério da 
Saúde, o sistema deverá buscar essas informações evitando o recadastramento e 
auxiliando na distribuição de vagas das escolas do município. 
92 - O sistema deverá relacionar o aluno com a pessoa da família que está 
cadastrada na base de dados do sistema SIAB do Ministério da Saúde. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Como o município possui um setor de 
cadastramento da população para atendimento ao solicitado pelo Ministério da 
Saúde, o sistema deverá buscar essas informações evitando o recadastramento e 
auxiliando na distribuição de vagas das escolas do município. 
93 - Este módulo só poderá ser acessado por computadores que tenham sido 
instalados o sistema previamente e que estejam autorizados a se conectar no 
servidor. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Este módulo gerencia todos os demais módulos e 
fornece acesso a manipulação de notas, resultados e documentos da escola. 
Dessa forma precisamos garantir a segurança das informações contidas no 
sistema. 
94 - A comunicação entre a aplicação cliente e o servidor de aplicação deverá ser 
feita através de uma comunicação segura HTTPS. 
Justificativa da Obrigatoriedade: Este módulo gerencia todos os demais módulos e 
fornece acesso a manipulação de notas, resultados e documentos da escola. 
Dessa forma precisamos garantir a segurança das informações contidas no 
sistema. 
MÓDULO BIBLIOTECA 
1 - Cadastro de Assuntos; 
2 - Cadastro de Coleções; 
3 - Cadastro de Editores; 
4 - Cadastro de Acervos; 
5 - Cadastro de Gênero; 
6 - Cadastro de Localização; 
7 - Cadastro de Responsáveis; 
8 - Cadastro de Idiomas; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal Administração 
 

 

Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. Cep. 29.780-000. 
Telefax 0(xx) 27 3727-1366. 

9 - Cadastro de Grupo 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 da DeskTop (Item 2.1); 
19 - Cadastro de Indisponibilidade de Exemplar; 
20 - Utilizar o mesmo banco de dados do Módulo DeskTop (Item 2.1); 
21 - Possibilitar o empréstimo dos acervos aos alunos, professores, funcionários e 
responsáveis cadastrados no Módulo da Secretaria (Item 2.1). 
MÓDULO WEB 
1 - Acesso Privativo para Alunos; 
2 - Consulta ao Portifólio (Item 73 do B.2 Módulo DeskTop ) do Aluno (Fornecer 
acesso ao próprio aluno e ao responsável); 
3 - Consulta das notas de avaliações e trabalhos por disciplina (Fornecer acesso 
ao próprio aluno e ao responsável); 
4 - Fornecer acesso as notas periódicas do aluno (Fornecer acesso ao próprio 
aluno e ao responsável); 
5 - 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; 
6 - Fornecer acesso às faltas do aluno (Fornecer acesso ao próprio aluno e ao 
responsável); 
7 - Fornecer acesso a carga horária trabalhada por cada disciplina (Fornecer 
acesso ao próprio aluno e ao responsável); 
8 - Disponibilizar acesso ao diário eletrônico para o professor; 
9 - Acesso Privativo para Professores; 
10 - Lançamento dos Conteúdos ministrados pelo professor; 
11 - Disponibilizar a Previsão de Aulas do Professor, com dia, mês, ano, dia da 
semana e horário da aula; 
12 - Gerenciar e disponibilizar para o professor a quantidade de aulas registradas 
em relação às previstas; 
13 - Registro de Presenças e Faltas; 
14 - Registro de Notas das avaliações; 
15 - Registro de Notas das Atividades; 
16 - Possibilidade do professor enviar arquivos para alunos das turmas 
selecionadas; 
17 - Restringir o acesso do professor aos alunos e turmas que ministra aulas; 
18 - Visualizar a foto do usuário logado (Aluno e Professor); 
19 - Possibilidade de Alteração da Senha do usuário logado; 
20 - Enviar a senha para o e-mail solicitado pelo usuário, desde que esse e-mail 
esteja cadastrado na base de dados do sistema; 
21 - Visualização das Ocorrências do Aluno (Fornecer acesso ao próprio aluno e 
ao responsável); 
22 - Gerenciamento de Matrículas e Rematrículas; 
 
MÓDULO DIÁRIO ELETRÔNICO 
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1 - Lançamento dos Conteúdos ministrados pelo professor; 
2 - Disponibilizar a Previsão de Aulas do Professor, com dia, mês, ano, dia da 
semana e horário da aula; 
3 - Gerenciar e disponibilizar para o professor a quantidade de aulas registradas 
em relação às previstas; 
4 - Registro de Presenças e Faltas; 
5 - Registro de Notas das avaliações; 
6 - Registro de Notas das Atividades e Simulados, podendo ser atribuída uma 
pontuação máxima pela escola e distribuída em diversas notas pelo professor; 
7 - Restringir o acesso do professor somente aos alunos e turmas que ministra 
aulas; 
8 - Possibilitar sua utilização via WEB e via dispositivo portátil, executar em 
qualquer computador sem requerer prévia instalação; 
 

 
IV – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 -  Até o dia 14 de março de 2017 às 12 horas e 30 minutos, o licitante deverá 
protocolar os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão 
no Protocolo Geral desta Prefeitura Municipal, localizado no prédio da Prefeitura, 
situado à Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. 
4.2 -  As empresas que apresentarem seus envelopes além do horário estipulado 
neste Capitulo serão consideradas desclassificadas na licitação. 
4.3 -  A sessão que ocorrerá o pregão terá início a partir das 13 horas do dia 14 de 
março de 2017 na sala de reuniões do setor de licitações da Prefeitura Municipal de 
São Gabriel da Palha-ES. 
4.4 -  Os envelopes deverão ser protocolados contendo na parte externa, além da 
razão social ou denominação social completa da proponente, os seguintes dizeres: 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 
Pregão nº 04/2017 
Envelope nº 001 PROPOSTA. 

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 
Pregão nº 04/2017 
Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO. 

4.5 -  Os envelopes após serem protocolados serão encaminhados pelo próprio 
responsável pelo protocolo geral à sala de sessões de licitação, entregando-os ao 
Pregoeiro Oficial ou a qualquer membro da equipe de apoio lá presente. 
4.6 -  Os documentos para credenciamento e a declaração dando ciência de que a 
licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO II), em 
cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, deverá ser entregue 
diretamente ao Pregoeiro no início da sessão do Pregão. 
4.7 -  Para a apresentação da declaração (ANEXO II), caso a empresa não se faça 
representada no ato da sessão do Pregão esta deverá proceder com o que se 
encontra estipulado no CAPÍTULO XI – DA DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO 
DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS. 
4.8 -  O credenciamento se dará na forma prevista no capítulo VI deste edital. 

V – PARTICIPAÇÃO 
5.1 – Para participar da presente licitação a empresa deverá ser representada pelo 
seu administrador ou então através de representante devidamente credenciado nos 
termos deste edital de pregão. 
5.2 – Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem todas 
as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, 
independentemente de transcrição e que desenvolvam as atividades pertinentes ao 
objeto desta licitação. 
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5.3 – A compatibilidade do ramo de atividade da empresa com o objeto da licitação 
somente será verificada na fase de habilitação dos eventuais vencedores. 
5.4 – Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam 
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com esta Administração Pública; que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se 
subsumem às disposições dos artigos, 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
5.5 – Somente terão seus envelopes Proposta abertos as empresas que 
apresentarem Declaração (Anexo II) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, tão quanto o seu ato constitutivo atualizado, na fase de 
credenciamento. 
5.6 – Este Pregão não ocorrerá com exclusividade para micro empresas ou 
empresas de pequeno porte, haja vista o valor global estimado estar acima do 
limite prevista no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar 147/2014 c/c 
123/2006, e o critério de julgamento desta licitação ser de menor valor global. 

 
VI – CREDENCIAMENTO 

6.1 – Para fins de credenciamento, o proponente poderá enviar um representante 
munido de credencial (ANEXO I), firmada pelo responsável legal da empresa, 
devendo constar o número da identidade ou do CPF do credenciado e ainda em 
anexo o ato constitutivo da empresa e suas atualizações. 
6.1.1 – A credencial deverá ser assinada por responsável legal da empresa 
com firma reconhecida em cartório. 
6.2 – A credencial da licitante deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro no 
início da sessão do Pregão, respeitando para a sua formulação o que se encontra 
estabelecido neste capítulo. 
6.3 – No caso de administrador da empresa licitante, este deverá comprovar a sua 
condição mediante a apresentação de documento pessoal (identidade ou similar) 
bem como do ato constitutivo da empresa e suas atualizações. 
6.4 – Será também considerado representante legal da empresa aquele que se 
apresentar no ato do credenciamento munido de procuração, com reconhecimento 
de firma em cartório, bem como do ato constitutivo da empresa e suas atualizações. 
6.5 – A apresentação do ato constitutivo ou instrumento equivalente, nesta etapa da 
licitação, dispensa a empresa de apresentá-lo no envelope documentação. 
6.6 – Somente poderão oferecer lances no ato do pregão aqueles que atenderem às 
condições contidas neste capítulo. 
6.7 – Para fazer jus aos benefícios da Lei Federal Complementar 123/2006 
consolidada, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar a seguinte documentação: 
a) Declaração expressa de que a empresa se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, com data do corrente ano, assinada pelo 
representante legal da empresa e pelo contador responsável pela sua 
contabilidade, com firma reconhecida, tanto do representante legal da empresa 
como do contador; 
b) Certidão expedida pela Junta Comercial da região sede da empresa, 
demonstrando a situação de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. Exigência baseada no Art. 8º da Instrução Normativa 103/2007 do 
Departamento Nacional do Comércio, esta que deverá ter sido emitida a partir do 
ano de 2017; 
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6.7.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem as 
declarações exigidas nas letras “a” e “b” deste capítulo perderão o direito de 
gozar dos benefícios da Lei Federal Complementar 147/2014. 
6.7.2 – As empresas que se declararem microempresas ou empresas de pequeno 
porte, porém sua receita bruta do ano-calendário de 2015, no caso de Microempresa 
tenha sido superior ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e no 
caso de Empresa de Pequeno Porte tenha sido superior à R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais), estarão sujeitas as sanções previstas em lei. 
a) Informamos que para fins de comprovação da condição de microempresas e 
empresas de pequeno porte, será utilizado como parâmetro a Receita bruta do ano 
calendário de 2015, seguindo o estabelecido no Art. 1.078 do Código Civil 
Brasileiro, este que prevê um prazo de até 04 (quatro) meses para apresentação do 
Balanço Patrimonial ao fim do exercício; 
6.7.3 – A qualquer momento poderão ser promovidas buscas a fim de comprovação 
da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte declarada pela 
participante. 

VII – DA DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
HABILITATÓRIAS 

7.1 – Os envelopes propostas serão abertos no horário estipulado no item 4.3 do 
presente edital, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar 
separadamente a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação (ANEXO II), em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da 
Lei nº 10.520/02 e ainda em anexo o ato constitutivo da empresa e suas 
atualizações. 
7.2 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata 
o item anterior tendo como anexo o ato constitutivo da empresa e suas atualizações, 
ambos em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres: "Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha – Pregão nº 04/2017 - Envelope 
DECLARAÇÃO".  

VIII – DA PROPOSTA 
8.1 – O envelope nº 01, “PROPOSTA”, deverá conter a proposta em qualquer forma 
de impressão, assinada pelo representante legal da empresa, não podendo ser de 
forma manuscrita, formulada sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em 
linguagem clara, objetiva e que não dificulte a exata compreensão do seu 
enunciado, contendo: 
a) Razão social da empresa bem como sua qualificação, tal como endereço, o 
número do CNPJ e outras que se fizerem necessárias; 
b) O licitante deverá formular a sua proposta observando ainda o seguinte: 

b.1) Discriminação dos serviços respeitando as informações e condições 
previstas no ANEXO III, fazendo constar os valores na forma orientada 
conforme anexo; 
b.2) A licitante deverá estar atenta para o fato de que nos valores deverão 
estar incluídos todas as despesas correspondentes ao fornecimento dos 
sistemas em perfeitas condições de uso dentro dos prazos estabelecidos 
no objeto deste edital sem qualquer ônus adicional. 
b.3) Preço deverá ser apresentado com no máximo duas casas decimais 
(x,xx) respeitando as especificações oferecidas; 
b.4) Os preços propostos não poderão, em hipótese alguma, exceder aos 
valores constantes do ANEXO III, sob pena de desclassificação da 
proposta. 

c) A proposta deverá ser elaborada considerando ainda os termos e cláusulas 
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constantes da minuta de contrato em anexo; 
d) O licitante nunca promoverá alterações nas especificações oferecidas neste 
edital, exceto se for o caso de pequenas complementações, desde que não venham 
a descaracterizar o objeto ora licitado, sob pena da desclassificação da proposta no 
seu todo quando for o caso. 
e) A simples apresentação de proposta pela empresa licitante já estabelecerá as 
seguintes condições: 

e.1) O prazo de validade da proposta, que não será inferior a 60 
(sessenta) dias contados da abertura da mesma; 
e.2) A confirmação de que a empresa licitante possua condições de 
atender ao objeto ora licitado; 
e.3) O pleno conhecimento e aceitação de todas as condições deste edital 
por parte da licitante; 

8.2 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais licitantes ou não prevista neste edital. 
8.3 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada 
item. 

IX – DA DOCUMENTAÇÃO 
9.1 – O envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO deverá conter a documentação a 
seguir especificada, em original ou através de cópias reprográficas devidamente 
autenticadas, preferencialmente em cartório. 
9.1.1 – Habilitação Jurídica: Fica neste momento dispensada a apresentação do 
Ato Constitutivo ou instrumento equivalente, devidamente registrado no órgão 
competente em função da sua exigência na etapa de credenciamento, tendo em 
vista a necessidade de confirmação de informações da empresa naquela etapa. 
 
9.1.2 – Regularidade Fiscal 
a) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Municipal, do domicílio do 
Licitante; 
b) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Estadual, do domicílio do 
Licitante; 
c) Certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação 
de tributos e contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União) e junto 
ao INSS, conforme Portaria MF nº 358 de 05/09/2014. 
d) Certidão de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ.). 
f) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei 12440 
de 07 de julho de 2011. 
g) Alvará de Licença e Funcionamento. 
 
9.1.3 – Qualificação Econômica Financeira 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
cartório distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 
(trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação; 
b) Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na 
letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da 
sua validade. 
c) Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado 
a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta licitação. 
d) As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial deverão apresentar como condicionante de sua habilitação, além da 
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certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo 
ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos atestado de capacidade de 
cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação.  
 
9.1.4 – Qualificação Técnica 
9.1.4.1 – Declaração de disponibilidade - Declaração formal, firmada pelo 
representante legal da empresa, de que possui condições de atender ao objeto 
desta licitação com o sistema solicitado neste edital, 
9.1.4.2 – Visita técnica - Declaração formal firmada pelo representante legal da 
licitante, de que conhece as instalações, sistemas e procedimentos atualmente 
executados pela Secretaria Municipal de Educação do município de São Gabriel da 
Palha. 
 
9.1.5 – Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal. 
a) Declaração de que a empresa não possui em seu quadro funcional, empregados 
menores de 18 anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ainda 
que não possua menores de 16 anos trabalhando na empresa, salvo no caso de 
aprendiz que somente poderá ocorrer a partir dos 14 anos de idade. 
9.1.6 – Condições gerais para a apresentação da documentação. 
a) Nos casos de apresentação de documentos em original, estes não poderão ser 
substituídos após a entrega dos envelopes no protocolo geral da Prefeitura. 
b) Caso a licitante apresente qualquer documento no seu envelope documentação 
através de cópias reprográficas, estas deverão estar obrigatoriamente autenticadas, 
antes da apresentação destes envelopes no protocolo geral da Prefeitura, sob pena 
de sua inabilitação ou desclassificação. 
c) Documentos sujeitos a vencimento deverão estar dentro de sua data de validade 
no o dia da realização da presente licitação sob pena de sua inabilitação ou 
desclassificação. 
d) O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, poderá proceder com 
a validação das certidões nos respectivos “sítios” dos órgãos oficiais (Receita 
Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da 
Fazenda) emissores das certidões apresentadas. 

X – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 
10.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, somente serão admitidas as 
licitantes que apresentaram os seus envelopes nos termos do capítulo IV deste 
edital, não sendo admitidos proponentes retardatários. 
10.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão 
apresentar declaração (ANEXO II) dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, tão quanto o ato constitutivo da empresa e suas 
atualizações. 
10.3 – Logo após o Pregoeiro procederá a abertura do Envelope nº 001 – 
PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, POR PREÇO GLOBAL, considerando 
para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, 
VIII, IX e X. 
10.4 – Serão desclassificadas as propostas formuladas em desacordo com o exigido 
neste edital. 
10.5 – Será avaliada para fins de classificação da proposta a especificação do item 
cotado pela empresa, bem como o formalismo exigido no capítulo, VIII – DA 
PROPOSTA. 
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10.6 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os 
licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de 
valor. 
10.7 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
10.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas, salvo nos 
casos de Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte amparadas pela Lei Federal 
Complementar 123/06, consolidada, quando ocorrerem os empates “fictos”. 
10.8.1 – Nos pregões, entende-se por empate “ficto”, aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
contemplem valores iguais ou superiores a primeira proposta classificada em até 5% 
(cinco por cento). 
a) Nas licitações, será assegurada como critério de desempate, preferência as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
b) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/05, consolidada, 
ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do 
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
IV – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 
artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
V – O disposto neste capítulo somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
VI – No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 

10.9 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, 
prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. 
10.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital, salvo nos 
casos devidamente justificados e aceitos; 
10.11 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 
de MENOR PREÇO GLOBAL: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal Administração 
 

 

Praça Vicente Glazar nº 159, Centro, São Gabriel da Palha, ES. Cep. 29.780-000. 
Telefax 0(xx) 27 3727-1366. 

10.12 – Concluída a etapa de lances será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO 
e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital, 
somente das empresas vencedoras na etapa de lances; 
10.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a licitante será declarada habilitada para a fase de avaliação geral 
quanto a tecnologia e funcionalidades do sistema proposto; 
10.14 – Neste momento, o processo será encaminhado para a COMISSÃO 
ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PROGRAMA DE GESTÃO ESCOLAR, nomeada 
pela portaria 157/2017, que a qualquer tempo, poderá a seu critério, solicitar a 
licitante a apresentação da solução proposta a fim de averiguar se os sistemas e 
tecnologias fornecidos pela licitante irão atender as necessidades e conveniências 
desta administração pública; 
10.15 – Constatado o atendimento técnico dos sistemas, que será feito através de 
um laudo fornecido pela COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PROGRAMA 
DE GESTÃO ESCOLAR, a licitante será declarada vencedora da licitação; 
10.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações 
apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de 
quaisquer dados ou documentos falsos, não obstante as demais sanções previstas 
no ordenamento jurídico. 
10.17 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se 
porventura o Pregoeiro tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições 
contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente; 
10.18 – O Pregoeiro ou poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, com intuito de elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

 
XI – DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

11.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos 
previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
11.3 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 
a )  Serão dirigidos ao Pregoeiro, devidamente fundamentados e, se for o caso, 
acompanhados de documentação pertinente; 
b )  Deverão estar assinados por representante legal do licitante, sendo que no caso 
de procurador deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos 
autos); 
c ) Os recursos deverão ser apresentados diretamente no Setor de Licitações desta 
Prefeitura Municipal e fora do prazo legal, não serão conhecidos, ou protocolados, e 
neste último caso, ficando sob responsabilidade da recorrente, fazer com que o 
recurso chegue às mãos do Pregoeiro dentro do prazo regular de recurso 
mencionado neste capítulo; 
d ) Serão aplicadas, às impugnações, as mesmas regras estabelecidas neste 
capítulo. 
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XII – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
12.1 – Caberá ao Pregoeiro o credenciamento, classificação das propostas, 
habilitação das empresas e ao final a adjudicação em favor da empresa vencedora, 
deliberações que serão submetidas à autoridade superior para à homologação da 
Licitação. 
12.2 – Em havendo recurso, após seu julgamento por parte do Pregoeiro, ficará a 
cargo da autoridade superior além a homologação a adjudicação em favor da 
empresa vencedora. 

 
XIII – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

13.1 – A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, convocará a licitante 
vencedora para assinatura do contrato relativo ao presente pregão. 
13.2 – A convocação poderá ocorrer de forma verbal, pessoalmente ou por telefone. 
13.3 – A licitante vencedora deverá promover a assinatura do contrato no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias contados da sua convocação. 

 
XIV – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1 – Todas as regras pertinentes aos serviços, pagamento e penalidades 
correspondentes a sua execução, constam na minuta de contrato que segue em 
anexo. 

XV – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 – Dos recursos orçamentários – As despesas decorrentes desta licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

13 Fundo Municipal De Educação 

1236101592158 Manutenção do Setor de Ensino Fundamental 

33903900000 Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica 

11020000 FUNDEB- Outras despesas (40%) 

 
XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 – Além das sanções previstas na minuta do contrato pertinentes a execução do 
objeto desta licitação, estará a licitante também sujeita seguintes penalidades: 
a) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, sendo garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 
7º, da Lei nº. 10.520/2002). 
b) As penalidades serão aplicadas, e no caso de suspensão de licitar, o licitante 
deverá ser descredenciado por período previsto em lei, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 
c) No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, não retirar a Ordem de 
Fornecimento no prazo estabelecido no item anterior, aplicar-se-á o previsto nos 
incisos XXIII c/c XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, além das multas previstas no 
contrato em função do seu descumprimento. 
d) Caso a licitante vencedora não compareça para firmar o contrato, no prazo 
estabelecido, poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
estabelecida sobre o valor total da proposta vencida e ainda suspensão para 
contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade para contratar com a 
Administração Pública nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 em consonância 
com o artigo 87 da Lei 8666/93 consolidada. 
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XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 -  Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as 
condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 
17.2 -  A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha reserva-se o direito de efetuar 
diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos 
documentos e das informações apresentadas nas propostas. 
17.3 -  O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
17.4 -  Todas as declarações, proposta e outros documentos necessários a 
participação da licitante, deverão ser assinados por responsável legal da empresa, 
devidamente comprovado através de documentos exigidos neste edital, sob pena de 
seu não credenciamento, sua desclassificação ou inabilitação. 
17.5 -  O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário. 
17.6 -  Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, 
quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não 
vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer 
outro servidor desta Prefeitura. 
17.7 -  Este Edital será regido pelas regras e princípios do direito público, pela Lei nº 
10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição 
das normas vigentes. 
17.8 -  O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico 
vigente. 
17.9 -  O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor 
a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
17.10 -  Os termos deste edital são de autoria do Pregoeiro, ressalvando as 
especificações constantes da PLANILHA - ANEXO III, que constam respeitando 
com fidelidade às apresentadas pela Secretaria requisitante. 
17.11 -  Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas 
pelos interessados pelo tel.: (27) 3727-1366, ramal 368, de segunda a quinta feira no 
horário de 12:00 às 18:00 horas e as sextas feiras no horário das 07:00 às 13:00 
horas no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
17.12 -  O presente Edital poderá ser retirado através do site 
www.saogabriel.es.gov.br. 
17.13 -  Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, 
independentemente de transcrição: 
a) Anexo I – Modelo orientativo de Credenciamento; 
b) Anexo II – Modelo orientativo de Declaração; 
c) Anexo III – Planilha; 
d) Anexo IV – Minuta de contrato; 

São Gabriel da Palha, ES, em 21 de fevereiro de 2017. 
 
 

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS 
Pregoeiro Oficial 
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