PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
I – PREÂMBULO
O Município de Caratinga - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
cidade de Caratinga/MG, na Rua Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, inscrito no CNPJ sob
o Nº. 18.334.268/0001-25, por intermédio do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº
002/2019, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Tipo:
Menor Preço Global, nos termos das Leis Federais N. 8.666/93, N. 10.520/2002 e Lei
Complementar N. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, com objetivo a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e implantação de
solução de gestão escolar, implantação do software público i-Educar, implantação de
ferramentas administrativas integradas, portais de professor e serviços à comunidade
escolar, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme certame que
se regerá pelas disposições legais aplicáveis e condições fixadas no presente instrumento
convocatório.
Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a
realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente,
conservando a mesma hora e local, se outra data ou horário não forem estabelecidos pelo
Pregoeiro.
Este Pregão destina-se a garantir a observância do Princípio Constitucional da Isonomia e
a selecionar a Proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de CARATINGA, julgada
em estrita conformidade com os Princípios Básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação a
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este Edital, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos. Este Edital é Lei entre as
partes. Obriga a P.M.C. (Prefeitura Municipal de Caratinga) bem como os licitantes a
observarem as normas estabelecidas no Ato Convocatório. Nada poderá ser criado ou feito
sem que esteja previsto neste Edital.
ABERTURA - SERÃO OBSERVADAS AS SEGUINTES DATAS, HORÁRIOS E LOCAL PARA
OS PROCEDIMENTOS:
LOCAL: Rua Raul Soares, nº 171, 1º Andar, Centro, Caratinga / MG
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
Dia 26 de fevereiro de 2019 das 15h00min
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 26 de fevereiro de 2019 às 15h15min

II - OBJETO
2.1 - É objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços e implantação de solução de gestão escolar, implantação do
software público i-Educar, implantação de ferramentas administrativas integradas, portais
de professor e serviços à comunidade escolar, conforme solicitado pela Secretaria
Municipal de Educação, conforme anexo I, parte integrante a este instrumento
convocatório.
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÂO
3.1. Poderão participar da licitação
3.1.2 - Poderão participar deste pregão empresas, pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
edital e seus anexos.
3.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a
seguir:
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;
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b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;
c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente;
e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de Caratinga;
f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.5 - As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local
estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os
envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome da empresa,
nome e número da modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a
abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.
IV - ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”.
4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser
entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço,
dia e horário mencionados no preâmbulo.
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
4.1.2.1 - DIZERES ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL
A/C DO PREGOEIRO
EMPRESA_________________________
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019
4.1.2.2 - DIZERES ENVELOPE HABILITAÇÃO
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AC DO PREGOEIRO
EMPRESA_________________________
Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019
4.2 - A Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao
Pregoeiro designada, no local, data e horário definidos neste edital.
V - DO CREDENCIAMENTO

5.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste
Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante
deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos
envelopes "Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão.
5.1.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante,
mediante Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente.
5.1.2 - Entende-se por documento credencial:
a) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social,
quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa
licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;
5.2 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os
atos pertinentes a este Pregão;
5.3 - Cada credenciado só poderá representar apenas uma licitante;
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5.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim,
para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou
"Documentação" relativos a este Pregão, nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa
de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.5 - Deverá ser apresentado, no momento do credenciamento, para exercício do direito
de preferência de contratação com microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), de que trata desse edital, alternativamente, um dos seguintes documentos:
a) Em se tratando de sociedade empresária, certidão expedida pela Junta Comercial da
Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte; ou, em se tratando de sociedades simples, documento
equivalente emitido pelo Cartório de Registro da Pessoa Jurídica.
b) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte, para efeitos da LC
123/2006 e posteriores alterações, apresentar conforme modelo constante do Anexo VII
deste edital.
b.1 – Havendo suspeita quanto a veracidade das informações, poderá haver diligência na
forma do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, a fim de comprovação do declarado pelo
licitante.
c) A comprovação da qualidade microempresa ou empresa de pequeno porte (ou
equiparadas) poderá ser comprovada com a apresentação de relatórios contábeis, forma
de constituição da empresa, regime tributário adotado, entre outros, de forma que
demonstrem ter auferido receitas brutas em valores que se amoldem ao estabelecido no
art. 3º da LC 123/06;
5.6 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº.123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei
8.666/93.
5.7 - Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou acompanhados dos
originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou equipe de apoio.
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5.8 - ATENÇÃO, APÓS A FASE DE CREDENCIAMENTO SERA EXIGIDA DECLARAÇÃO
CONFORME SUBCLAUSULA 8.1.2 DO PRESENTE EDITAL, COMO CONDIÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO ART
4º DA LEI 10520/2002.
5.8.1 - O Licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro, nos termos da subcláusula
5.4, deverá apresentar a Declaração conforme disposto no inciso VII do art. 4° da Lei
10520/02 em envelope independente contendo em sua parte externa os dizeres:
A/C DO PREGOEIRO
DECLARAÇÃO CONFORME VII do art. 4° da Lei 10520/02
EMPRESA___________________
Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - No envelope de proposta deverá conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1
6.1.1 - A PROPOSTA DEVERÁ SER IMPRESSA E APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SUAS FOLHAS DEVEM ESTAR
RUBRICADAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, NOME DO
PROPONENTE, NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA, ENDEREÇO. Deverão constar a proposta:
6.1.2 - Especificação dos serviços, conforme objeto;
6.1.3 - Preço unitário e total, em moeda nacional;
6.1.3.1. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o de menor
preço, do mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor
numérico.
6.2 - A simples participação neste certame implica em que:
6.2.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;
6.2.2 - A licitante vencedora compromete-se a entregar as mercadorias, objeto desta
licitação em total conformidade com as especificações da ordem de serviço e em
conformidade com este Edital.
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6.2.3 - A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação,
6.2.3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
6.2.3.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para assinatura do Termo de Contrato, os licitantes ficam liberados dos
compromissos assumidos.
6.2.4 - Os Serviços serão executados conforme especificação constante no Anexo I do
presente certame, sendo que o Termo de Contrato terá sua vigência 12 (doze) meses a
contar da data de sua assinatura.
6.2.5 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão
as que constam no Anexo I deste edital.
6.2.6 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderão ser solicitadas prorrogação
da validade das mesmas ao licitante vencedor, por igual prazo, no mínimo, caso persista o
interesse desta Administração.
6.2.7 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.2.8 - A licitante vencedora compromete-se a executar os Serviços, objeto desta licitação
em total conformidade com as especificações do Termo de Referência (Anexo I).
VII- DA HABILITAÇÃO
7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 –
Envelope 02.
7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor
da administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente
licitação:
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7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA
7.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.2- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
7.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
7.2.1.4 - Ato Constitutivo da sociedade de advogados devidamente registrada na Ordem
dos Advogados do Brasil.
7.2.2 – REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E TÉCNICA
7.2.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
7.2.2.2 - Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais expedida pela
Secretária Estadual da Fazenda;
7.2.2.3 – Certidão de Regularidade perante o FGTS, ou expedida pelo site próprio (via
Internet), conforme legislação em vigor;
7.2.2.4 - Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida
conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de
todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da
Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF n. 0083, de 17 de
outubro de 2014.
7.2.2.5 - Certidão negativa de débitos tributários, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
7.2.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do art. 29, V da Lei
8.666/93. A

CND

Trabalhista

poderá

ser

obtida

no

seguinte

sítio

eletrônico:

http://www.tst.gov.br/certidao.
7.2.2.7 - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em papel timbrado comprovando o fornecimento de modo satisfatória dos objetos
compatíveis em características e prazos com objetos desta licitação, indicando o endereço
do contrato, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos.
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7.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA
7.2.3.1. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa da Sede
da pessoa jurídica licitante (expedida pelo cartório distribuidor).
a.1) Serão consideradas válidas para este certame aquelas emitidas há no máximo 60
(sessenta) dias da data estipulada para a abertura do certame.
a.2) Para as praças onde houver mais de um cartório distribuídos, deverão ser
apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um
distribuidor.
7.3 – DECLARAÇÕES DE CARATER GERAL
7.3.1 – Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição
Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme
Anexo V;
7.3.2 – A licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que desejar
usufruir o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº. 123/06,
deverá apresentar Declaração que comprove o enquadramento em ME ou EPP, junto da
peça de credenciamento.
7.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
7.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
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parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
7.6 – A apresentação de documentos/declarações em fases distintas às solicitadas neste
Edital convocatório não dispensa a apresentação dos mesmos junto à fase solicitada,
sendo motivo de desclassificação da proposta/inabilitação do licitante.
VIII - DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 - ABERTURA DA SESSÃO
8.1.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, ao Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade
em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes
contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos
participantes devidamente credenciados.
8.1.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s)
apresentará(ao) declaração dando ciência de que não há fatos impeditivos a habilitação
(Anexo IV), como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.
8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, ao Pregoeiro verificará a
conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2.2 - Dentre as propostas aceitas, ao Pregoeiro classificará em primeiro lugar a proposta
de menor preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de
menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.2.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, ao Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
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máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.
8.3 LANCES VERBAIS
8.3.1 Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes,
a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
8.3.3 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.3.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
8.3.5 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado.
8.3.6 - Ao Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
8.3.7 - Após a negociação, se houver, ao Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço.
8.3.8 - Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances
verbais, devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para
negociação final, o representante da empresa que estiver com o menor valor poderá
contatar com a empresa, para sua última proposta.
8.4 HABILITAÇÃO
8.4.1 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação do respectivo proponente.
8.4.2 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser sanadas, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
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a) substituição e apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio
eletrônico hábil de informações.
8.4.3 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, sendo anexados aos autos mesmo os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico.
8.4.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.4.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, ao Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
IX - DAS PENALIDADES
9.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com
o Município de Caratinga, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e demais penalidades legais, a licitante que:
9.1.1 - não assinar o Termo de Contrato no prazo do edital.
9.1.2 - apresentar documentação falsa;
9.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
9.1.4 - não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio.
Lei 8666/93, art. 40, VI c/c art. 43, § 6º;
9.1.5 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
9.1.6 - retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.
X - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
10.1 - A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas.
10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (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 começa a correr do
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos
termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste
edital, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato ou da lavratura da ata.
10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Sala da Comissão de Licitações, da Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, situada a Rua
Raul Soares, 171, 1º Andar, Centro, Caratinga/MG.
XI - DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
11.1 - Inexistindo interposição de recurso, ao Pregoeiro Adjudicará o objeto e o
encaminhará o processo licitatório para homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
XII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
12.1 - São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação ou da
natureza do objeto licitado:
12.1.1 – Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas
neste Edital.
12.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratação necessário à entrega e ou execução do objeto contratual,
inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos
serviços constantes da execução do Termo de Contrato dela decorrente.
12.1.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos
e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, ao Município de Caratinga - MG ou a terceiros.
12.1.4 - manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram
a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.
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DA CONTRATANTE
12.2.1 – Fiscalizar se os Serviços estão sendo feito conforme as especificações e
exigências estabelecidas no Contrato;
12.2.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conferindo todos os
documentos encaminhados pela empresa;
12.2.3 – Emitir Nota de Empenho em favor da Contratada;
12.2.4 – Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela Contratada nos prazos e
condições estabelecidos no Contrato;
XIII - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
13.1 - DO PAGAMENTO
13.1.1 - Os pagamentos serão efetuados a favor da licitante vencedora até o 10°
(décimo) dia do mês subsequente após a apresentação das respectivas notas fiscais,
devidamente atestada pelo setor competente.
13.1.1.1 - Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir
a ordem de serviço ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito
para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias.
13.1.2 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
13.2 - DO REAJUSTE
13.2.1 - Os preços são fixo e irreajustáveis no prazo de vigência contratual igual ou
inferior a um ano, havendo prorrogação do prazo de vigência nos termos da Lei de
licitação, será corrigido na forma do Índice Geral do Preço do mercado-IGPM-FGV:
13.2.2 - Fica ressalva a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea “d” da Lei
8.666/93.
13.2.3 - No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente ao CONTRATANTE, devidamente acompanhada de documentos que
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comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado a assessoria
jurídica da Prefeitura Municipal para devido parecer.
13.2.4- Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas,
o prestador de serviços não poderá suspender os serviços, e os pagamentos serão
realizados aos preços vigentes.
13.2.5 - O CONTRATANTE deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo
Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços
realizados após o protocolo do pedido de revisão.
13.3 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
13.3.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes
Dotações Orçamentárias:
02.08.01. 1212200052.011000. 3.3.90.39 – Ficha 879
02.08.06. 1236100052.142000. 3.3.90.39 – Ficha 982
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
14.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.
14.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o Termo de Contrato em
02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por
escrito e aceita pelo Secretário Municipal da pasta, ocorrerá caducidade do seu direito de
vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste Pregão.
14.4 - Ao Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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14.5 - Ocorrendo à hipótese prevista no item 14.3, o objeto da presente licitação poderá
ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as
propostas apresentadas.
14.6 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de documentação relativa ao presente Edital.
14.7 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de
homologação.
14.8 - Conforme Art. 7º da Lei 10.520/2002 quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o Termo de Contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
Termo de Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município, sendo descredenciado do sistema de
cadastramento de fornecedores do município a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei
10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no Termo de Contrato e das demais cominações legais.
14.9 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica
em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
14.10 - O licitante poderá retirar o edital na sede da prefeitura.
14.11- Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de
Caratinga/MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 0xx(33)
3329-8023, no horário de 12:00hs às 18:00hs.
Caratinga/MG, 06 de fevereiro de 2019.

Bruno César Veríssimo Gomes
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
1 - OBJETO

1.1 Esta licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, objetivando a
Aquisição de toras de eucaliptos tratados, telhas onduladas e demais materiais, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, na implantação de Pontos
de Ônibus em diversas localidades na Zona Rural de Caratinga, conforme especificações
constantes deste anexo.

2 - DA VIGÊNCIA
2.1 – O contrato terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura.
2.2 – O Contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. 57, IV da Lei n.
8.666/1993, mediante assinaturas de termo aditivos havendo comum acordo entre as
partes.
3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Controle Pedagógico e Administrativo i-Educar (Secretaria de Educação e
Escolas)
O sistema deve possibilitar o controle unificado e centralizado de alunos, professores,
escolas, anos escolares e turmas.
Deve possuir recursos de controle de acesso ao sistema com restrições, por meio de
cadastro de usuários e senhas, bem como mecanismos de recuperação automática de
senhas por e-mail.
Deve possuir recursos de acesso rápido as funcionalidades através de ícones de acesso ou
localizador rápido de recursos do sistema, facilitando acessar as opções do sistema.
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Deve possibilitar a inserção de todos os dados pessoais e documentos de alunos, tais
como nome, nome social, data de nascimento, sexo, estado civil, RG, CPF, certidão de
nascimento, naturalidade, peso, altura, endereço, dentro outros; ainda, inclusão de foto,
documentos e laudo médico, para alunos portadores de alguma necessidade especial. As
informações de peso e altura deverão permitir a consulta do histórico de alterações.
Deve possuir recursos para gestão do ano letivo escolar e matrículas, tais como calendário
escolar, horários de aula, matrículas e enturmações, transferências, ocorrências
disciplinares, boletins e histórico escolar, reserva de vagas, dispensa de disciplinas, etc.
Possibilitar o cadastramento do quadro de horários por turma, permitindo definir o
professor e a disciplina que será cursada no horário e dia da semana.
O processo de transferência de alunos entre as escolas da rede municipal deve ser
automatizado, evitando a duplicidade de cadastros e/ou a redigitação de informações.
O sistema deve possibilitar que seja efetuado múltiplas matrículas e/ou enturmações para
um mesmo cadastro de aluno.
Possibilitar o bloqueio de alterações de notas e faltas lançadas, quando o ano letivo de
determinada escola estiver encerrado.
Possibilitar a gestão de cadastros de cursos, séries, disciplinas, períodos de avaliação e
metodologias de avaliação diferenciadas por série/ano escolar, possibilitando configurar
fórmulas de cálculo, notas numéricas, conceituais ou descritivas e lançar estas informações
para os alunos individualmente ou por turma.
Possibilitar a avaliação de alunos, tanto por notas numéricas quanto conceituais nas
diferentes disciplinas, na mesma série/ano escolar.
Possibilitar que os alunos sejam avaliados por componentes curriculares diferenciados em
cada etapa avaliativa (bimestre, trimestre, etc).
Permitir definir disciplinas diferenciadas em etapas específicas.
Permitir recuperação paralela das notas por etapa.
Permitir recuperação paralela das notas de uma determinada etapa, podendo ser
especificada.
Possibilitar ao usuário alteração na situação final do aluno para Aprovado pelo conselho.
Permitir aprovar alunos apenas por nota, sem a necessidade de exigência da frequência
escolar.
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Não exibir campo para inserção de recuperação na última etapa para alunos reprovados.
Possibilitar efetuar avaliação diferenciada em uma turma, apenas para alunos com
necessidades especiais.
Possibilitar o controle de turmas, podendo identificar nomenclaturas próprias, turno,
horários de início e fim de aulas e intervalos e professor regente.
Possibilitar inserção de pareceres descritivos nas turmas.
Possibilitar a ordenação alfabeticamente dos alunos na turma.
Possibilitar também a ordenação manual dos alunos na turma.
Permitir ainda o controle do número de vagas, impedindo novas matrículas quando o
número de vagas exceder ou impedindo cadastrar novas turmas até que todas as vagas
das turmas de uma série ou ano escolar não tiverem sido preenchidas.
Garantir o controle do saldo de vagas da Escola, tanto para matrículas feitas de forma
presencial quanto on-line pelos próprios pais e responsáveis, impedindo novas matrículas
quando não existirem mais vagas.
Possibilitar o processamento manual ou automatizado do histórico escolar a qualquer
tempo, gerando os cadastros do histórico escolar, mediante notas e faltas lançadas no ano
letivo, ou informadas manualmente pelo usuário (histórico avulso).
Permitir inserir a quantidade de disciplinas que o aluno pode ficar em dependência.
Permitir definir a quantidade de matrículas de dependências que o aluno pode cursar.
Possibilitar o controle de alunos em dependência em determinadas disciplinas,
apresentando de maneira diferenciada estes alunos nos relatórios.
Possibilitar a rematrícula automática dos alunos de um ano letivo para outro.
Possibilitar enturmações em lote de alunos.
Possibilitar o controle de servidores, professores, e demais profissionais da educação,
possibilitando registrar dados funcionais como matrícula, regime de contratação/vínculo,
data de admissão, carga horária, licenças e afastamentos, faltas e atrasos, cursos,
formação e registros para fins de avaliação de desempenho.
Permitir o cadastro das movimentações do servidor, mantendo o histórico de suas
alocações na rede municipal.
Permitir o cadastro das faltas e afastamentos do servidor e eventuais substituições.
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Possibilitar a alocação do servidor nas unidades em que atua, facilitando identificar a carga
horária total e o saldo de horas disponível de cada profissional.
Possibilitar o registro das informações obrigatórias do Educacenso/INEP/MEC referente aos
dados da infraestrutura escolar, turmas, dados pessoais e educacionais de alunos e
docentes e sua exportação automatizada de arquivos para o Educacenso, obedecendo o
layout de arquivos atualizado definido pelo MEC.
O sistema deve oferecer um validador que apresente aos usuários todas as inconsistências
nos dados necessários para o Educacenso, de modo que o usuário possa identificar o que
deve ser corrigido e assim gerar os dados com integridade.
Obrigar o usuário a preencher as informações solicitadas no Educacenso.
Possibilitar a emissão da ficha cadastral do aluno com dados pessoais, endereço, matrícula
e foto, com preenchimento automático pelo sistema ou impressão para preenchimento
manual.
Possibilitar a emissão dos principais relatórios e documentos dos processos das escolas,
tais como: Atestado de vaga, Atestado de transferência, Atestado de matrícula, Atestado
de frequência, Atestado de abandono, Boletim escolar Numérico, Conceitual e Descritivo,
Boletim de transferência, Histórico Escolar, etc.
Possibilitar a emissão do boletim conceitual e descritivo do Ensino Infantil, exibindo as
informações dos conceitos de cada critério avaliativo, obtidos pelo aluno em cada período.
Permitir a emissão opcional do formulário preenchido pelo sistema ou em branco por área
curricular, para preenchimento do professor de cada área.
Possibilitar a emissão do boletim escolar do Ensino Fundamental com informações da
matrícula do aluno, situação no ano letivo, notas, frequência e opção para exibir
demonstrativo gráfico do rendimento do aluno em relação a sua turma em cada disciplina.
Possibilitar a emissão da carteirinha de estudante com nome, dados pessoais, foto e
código de barras e verso para assinatura do estudante e da escola.
Possibilitar a emissão de relatório que demonstre quantidade de vagas disponíveis na rede
de ensino, por escola e curso, possibilitando verificar a quantidade de alunos enturmados
e o saldo de vagas, bem como o volume de pedidos de matrícula efetuados de forma online pelos pais e responsáveis.
Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais sobre alunos que demonstrem:
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•

Relação de alunos matriculados com nome, sexo, data de nascimento e série;

•

Relação de alunos enturmados e não enturmados por escola e curso;

•

Relação de alunos que estão cursando, transferidos ou em abandono;

•

Relação das ocorrências disciplinares dos alunos com data, hora e tipo da

ocorrência;
•

Demonstrativo dos alunos por turma com a frequência e nota obtida em cada

disciplina;
•

Demonstrativo das notas e faltas obtidas em cada período por curso, série, turno e

disciplina;
•

Demonstrativo de ranking com os alunos com melhor desempenho da escola e

turma.
Possibilitar a emissão do boletim do professor, demonstrando as notas obtidas pelos
alunos em cada período, bem como notas de exame e sua situação atual na disciplina,
para uso no final do ano letivo.
Possibilitar a emissão do mapa do conselho de classe, demonstrando as notas e faltas
obtidas pelos alunos em cada período avaliativo e sua situação final, para uso no conselho.
Possibilitar a emissão do espelho das matrículas com a quantidade por série, turma e turno
dos alunos matriculados, transferidos, remanejados, abandono, aprovados e reprovados
com percentuais e o volume de matrículas iniciais e finais para o período.
Possibilitar a emissão do diário de classe em branco (manual) com a relação dos alunos da
turma e áreas para registro da frequência, notas de avaliações, registro de anotações de
conteúdos, avaliações, observações e espaço para assinatura do professor e diretor e
capa.
Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais sobre servidores/professores que
demonstrem:
•

Relação nominal de professores por escola com função e lotação;

•

Relação nominal de servidores com carga horária total, disponível e alocada;

•

Relação nominal de professores e as disciplinas que lecionam para cada turma;

•

Relação de faltas e atrasos dos servidores.

Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais diversos que demonstrem:
•

Relação geral de escolas com descrição, endereço e telefone de contato;
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•

Relação geral da situação dos anos letivos das escolas;

•

Relação geral das notas e faltas lançadas com demonstrativo de percentuais do

lançamento;
•

Relação de alunos que recebem uniformes escolares por ano letivo;

•

Relação de alunos que recebem benefícios;

•

Relação de alunos portadores de necessidades especiais;

•

Quantidade de alunos matriculados por escola;

•

Quantidade de alunos matriculados por bairro;

•

Quantidade de alunos matriculados por curso;

•

Quantidade de matrículas por escola, série e turno;

•

Quantidade de matrículas por escola, curso, série, turno e totalizadores;

•

Etiquetas de mala direta com endereçamento dos alunos;

•

Certificado de conclusão do ensino fundamental.

Possibilitar a emissão de relatórios gráficos comparativos e estatísticos que demonstrem:
•

Gráfico comparativo da média dos alunos por escola e período avaliativo;

•

Gráfico comparativo da média das escolas por disciplina;

•

Gráfico comparativo da média das turmas por disciplina e geral;

•

Gráfico comparativo entre os anos/séries escolares por disciplina;

•

Gráfico de representação do indicador de distorção idade/série;

•

Gráfico comparativo da quantidade de alunos acima e abaixo da média por

disciplina.
Possibilitar cadastro de documentos e formulários diversos não pertencentes a base de
dados do sistema, de modo que seja possível fazer o download por dentro do sistema
destes modelos. Ex.: Termos de compromisso, modelos de ofício, fichas, etc.
Oferecer recursos de unificação de dados duplicados de endereçamento como bairros e
logradouros.
Oferecer recursos de unificação de dados de alunos duplicados.
Transporte Escolar
O sistema deverá possibilitar o controle do transporte escolar para alunos da rede de
ensino e universidades, gerenciando rotas com quilometragem, itinerários, horários,
empresas de transporte, dados de veículos e motoristas.
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Permitir identificar no cadastro de aluno se o mesmo utiliza ou não transporte e caso
utilize, permitir identificar a rota utilizada pelo aluno, sendo possível o gerenciamento
desta informação tanto pelo cadastro do aluno quanto pelo módulo de transporte.
Permitir gerenciar as rotas de transporte com seu itinerário completo com horários,
motorista responsável, tipo de veículo e placa.
Permitir a emissão de relatórios das rotas de transporte identificando as que são
terceirizadas ou não e a relação de motoristas responsáveis por cada rota.
Permitir a emissão de relatórios das rotas com origem e destino, itinerário, horários,
veículos, quilometragem e fornecedor responsável por cada rota.
Permitir a emissão da relação de usuários que utilizam o serviço de transporte escolar,
demonstrando total de usuários por rota, fornecedor e total de usuários do serviço.
Possibilitar a emissão da carteirinha de usuário do transporte escolar com foto,
informações do usuário, itinerário, validade e espaço para carimbo e assinatura do
emissor.
Possibilitar a emissão de relatório que demonstre os alunos que utilizam o transporte
escolar por escola, turma, turno e zona de localização.
Deverá permitir efetuar a cópia de rotas de transporte de um ano letivo para o outro,
evitando redigitação das informações. permite consulta a posição dos filhos em tempo real
Acervo de Biblioteca
O sistema deverá permitir o gerenciamento de várias bibliotecas na mesma base de dados,
possibilitando que alunos ou professores cadastrados possam ser vinculados como
clientes/leitores das bibliotecas, evitando redigitação de dados.
O sistema deverá permitir o cadastro e manutenção do acervo contemplando: cadastro de
obras com opções para título, autor, editora, ano, assunto, idioma, CDD, ISBN, e
classificação da obra.
Deverá

permitir

o

cadastro

do

número

de

exemplares

do

acervo,

podendo

automaticamente cadastrar vários exemplares e informar sua classificação decimal
universal. Possibilitar identificar quais exemplares podem ou não ser emprestados.
Possibilitar o cadastro de leitores, editoras e autores.
O sistema deverá oferecer recursos para empréstimos e devoluções, com a emissão de
recibos de controle.
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Os recibos de controle devem ter, pelo menos, os dados do leitor, responsável no caso de
menor, data do empréstimo, data da devolução, itens emprestados, assinaturas e emissão
em 2 vias.
Possibilitar gerenciar parâmetros como número máximo de empréstimos por leitor, prazo
máximo para empréstimo e bloqueio de novos empréstimos por atraso na entrega.
Oferecer recursos para o processo de reserva e renovação de empréstimos.
O sistema deverá permitir gerenciar o processo de baixa de exemplares com data e motivo
da baixa.
Possibilitar a geração de relatórios para etiquetas obedecendo a classificação CDD, Cutter
e código do exemplar.
O sistema deverá possibilitar a reserva on-line de exemplares, para os exemplares
disponíveis no acervo.
Possibilitar ainda emissão de relatórios gerenciais ou consultas tais como:
•

Relatório ou consulta detalhada do acervo e seus exemplares;

•

Relatório ou consulta dos clientes da biblioteca;

•

Relatório ou geração de etiquetas paras as obras com código de barras;

•

Relatório ou consulta de empréstimos filtrando por leitor, obra e situação de atraso

ou todos;
•

Relatório ou consulta dos leitores que mais retiraram material em determinado

período;
•

Relatório com a carteira de usuário/cliente da biblioteca.
Portal do Professor

Possibilitar vincular professores com suas turmas em cada período letivo e mediante seu
vínculo funcional, permitir operações pertinentes à sua função, tais como registro de
frequência, avaliações e conteúdos planejados e ministrados, em módulo específico.
Permitir ao professor o cadastro do planejamento de aulas por período com conteúdo,
metodologia ou estratégia, recursos e anexos, avaliação e referências e sua emissão para
conferência.
Possibilitar registrar anotações de atividades letivas e não letivas no calendário escolar e
controlar para que os professores operem o diário de frequência de acordo com estas
informações, exibindo-as para o professor no relatório de conferência.
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Possibilitar o cadastro e configuração de notas das avaliações e recuperação, não havendo
limite de quantidade de notas, sendo possível cada professor definir seus instrumentos
individualmente, para constituição da nota final do aluno.
Possibilitar o agendamento de avaliações da sua disciplina para uma ou várias turmas e o
lançamento das notas obtidas por cada aluno da turma e a emissão do diário de avaliações
para conferência.
Possibilitar o cadastro das faltas dos alunos, em suas respectivas disciplinas e datas e a
emissão do diário de frequência para conferência.
Possibilitar o cadastro de justificativa de faltas para cada falta do aluno por dia e a
emissão de relatório para conferência.
Possibilitar o cadastro de observações sobre os alunos para acompanhamento pedagógico
e a emissão de relatório para conferência.
Permitir ao professor informar os conteúdos ministrados em sala de aula para as turmas
que leciona, de acordo com o que foi planejado, e possibilitar sua emissão para
conferência.
Possibilitar a consulta ou emissão de relatório com notas parciais de resultados de
avaliação dos alunos.
Possibilitar o envio e recebimento de mensagens entre professores e alunos, identificando
as mensagens lidas, não lidas e excluídas. As mensagens devem ser armazenadas de
forma ilimitada e o sistema deve notificar os alunos ou professores sobre a existência de
novas mensagens em suas caixas.
Possibilitar a publicação de mensagens pelo professor para alunos das turmas que leciona
com data, descrição e anexos, permitindo notificar também por e-mail os alunos da
existência de novas mensagens.
Possibilitar o registro das faltas diárias dos alunos pelos professores usando a mesma
conta de acesso, tanto pelo portal quanto por aplicativo móvel específico e instalado para
esta finalidade, em smartphones ou tablets, visando o atendimento aos docentes nas salas
de aula onde não existam equipamentos adequados ou suficientes para o uso do portal. O
aplicativo deverá funcionar normalmente quando não houver conexão com à internet,
permitindo efetuar os registros off-line e sincronizar com o portal assim que houver
conexão disponível.
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Possibilitar consultar os planejamentos e registrar conteúdos lecionados diariamente pelo
aplicativo, tanto em modo on-line quanto off-line.
Possibilitar ao professor visualizar no portal as suas pendências, tais como as avaliações
futuras que ele tem planejada e os dados pendentes para lançamento.
Possibilitar ao administrador do sistema exportar todos os dados lançados e existentes
neste portal em formato tabulado, tais como TXT, CSV ou outros, possibilitando a
utilização destes dados em outras plataformas.
3.2 - Hospedagem, suporte e manutenção dos módulos:
•

Secretaria e Escola, Biblioteca e transporte Escolar,

•

Emissor de relatórios i-educar;

•

Diário Eletrônico do professor
Serviços de implantação incluem hospedagem em computação de núvel (cloud server),
suporte total aos usuários de todas as unidade, manutenção e desenvolvimento corretivo,
preventivo e evolutivo de funcionalidades e relatórios para o sistema.
4. PLANILHA DE QUANTIDADE ESTIMADA, ESPECIFICAÇÕES (ANEXO I DO
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL).
4.1 A pesquisa é feita de forma ampla e pratica, a fim de estimar o custo dos materiais a
serem adquiridos, com vistas ao interesse público, de forma econômica, eficiente, os
preços ofertados para cada item não apresentaram grande variação; e que a metodologia
realizada para formação do preço estimado foi à média aritmética dos valores para cada
item, conforme COTAÇÃO REALIZADA.

ESPECIFICAÇÕES
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Controle Pedagógico e Administrativo iEducar (Secretaria de Educação e Escolas),
conforme descrição contida no item 3.1 deste
Termo de referência

MÉDIA
UNIDADE QUANT
SRV

1

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 38.333,33

R$ 38.333,33
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2

Hospedagem, suporte e manutenção dos
módulos, conforme descrição contida no item
3.2 deste Termo de referência
VALOR TOTAL

MENSAL

12

R$ 11.000,00

R$ 132.000,00
R$
170.333,33
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)
PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO N°. 020/2019

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

Nome Do Signatário (Para Assinatura do Termo de Contrato).
Identidade do Signatário:

CPF do signatário:

Valor Global da Proposta: R$ ____ (___________________________________).
Prazo de validade da Proposta: 60 dias.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos
serviços, objeto da presente licitação, e que estou de acordo com todas as normas deste
edital e seus anexos.
Local e Data:.......... de................................de 2019
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial 011/2019 – Processo Licitatório nº.020/2019
Prezado(a) Senhor(a),

A

empresa

___________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

Nº

__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao
disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019,
vem

perante

Vossa

Senhoria

credenciar

o

Sr.

_______________________,

RG

____________________, como representante qualificado a participar de todos os atos
relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir
da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93.
Atenciosamente.
Local e Data:.......... de................................de 2019
NOME
Representante Legal da Licitante
Reconhecer firma(s) .
Anexar cópia da carteira de Identidade

Rua Raul Soares, 171, 1º Andar –Centro – Caratinga – MG – comprascaratinga@gmail.com – 33-3329-8023/8019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.334.268/0001-25
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Compras/Licitações

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À
HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019
Prezado(a) Senhor(a),
A

empresa

___________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

Nº

__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em
atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo
Licitatório nº. 020/2019, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços e implantação de solução de gestão escolar, implantação do
software público i-Educar, implantação de ferramentas administrativas integradas, portais
de professor e serviços à comunidade escolar, conforme solicitado pela Secretaria
Municipal de Educação, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem
impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação.
Atenciosamente.
Local e Data: .......... de................................de 2019
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º,
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
À
Prefeitura Municipal de Caratinga.
Referência: Pregão Presencial nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019
Prezado(a) Senhor(a),
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste
ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil,
cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial
nº. 011/2019 – Processo Licitatório nº. 020/2019 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93,
vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis
anos.
Atenciosamente,
Local e Data:.......... de................................de 2019

NOME
Representante legal da empresa
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº.020/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO:
CIDADE:

TELEFONE:

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Caratinga e a licitante, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio do fax: (33) 3329-8019 ou pelo
e-mail comprascaratinga@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga
da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais.
____________________________, ________ de ____________________ de 2019.

............................................................
(representante legal)
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ANEXO VII - MINUTA TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº _____/ 2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
O A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG, pessoa jurídica de direito público, situada na
Rua Raul Soares, nº 271, Centro, Caratinga, Minas Gerias, CEP 35.300-020, inscrita sob o
nº do CNPJ 18.334.268/0001-25, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Welington
Moreira de Oliveira, portador do CPF sob o n.º ______________________, a seguir
denominada CONTRATANTE, e a Empresa _________________, pessoa jurídica de direito
privado, situada na _____________, cidade, inscrita no CNPJ sob o nº ____________,
neste ato representada pôr seu proprietário Sr. _________________, a seguir
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes,
assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

– Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e implantação

de solução de gestão escolar, implantação do software público i-Educar, implantação de
ferramentas administrativas integradas, portais de professor e serviços à comunidade
escolar, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação.
1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições dos SERVIÇOS contidos no
Anexo I do Edital Pregão Presencial n.º 011/2019, que deste Termo de Contrato fica
fazendo parte integrante.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
a) Prestar os Serviços objeto desse contrato, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
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acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
c) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
h) Orientação e treinamento do Corpo Técnico do Município, especificamente quanto aos
profissionais dos setores;
i) Realização de visitas imediatas, quando solicitadas pelo Município para tratar de
assuntos específicos.
CLÁUSULA TERCEURA – DA VIGÊNCIA:
3.1 - O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS
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4.1 - As despesas decorrentes de viagens e alimentação do técnico entre o seu endereço e
os locais da prestação dos serviços, realizadas para o bom andamento e execução dos
trabalhos ora contratados, correrão exclusivamente por conta da contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO
5.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta dos recursos
orçamentários próprios do CONTRATANTE.
02.08.01. 1212200052.011000. 3.3.90.39 – Ficha 879
02.08.06. 1236100052.142000. 3.3.90.39 – Ficha 982
CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES E REAJUSTES
6.1

-

A

contratante

pagará

à

contratada,

o

valor

global

de

R$

_______

(___________________), referentes à prestação dos serviços, mediante apresentação de
Nota Fiscal, de prestação de serviços, o que deverá ocorrer até o dia 10 do mês
subsequente ao da prestação de serviços.
6.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de vigência contratual igual ou inferior
a um ano, havendo prorrogação do prazo de vigência nos termos da Lei de licitação, será
corrigido na forma do Índice Geral do Preço do mercado-IGPM-FGV:
6.3 - Fica ressalva a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea “d” da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES
7.1 - São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação ou da
natureza do objeto licitado:
7.1.1 – Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas neste
Edital.
7.1.2 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratação necessário à entrega e ou execução do objeto contratual,
inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos
serviços constantes da execução do Termo de Contrato dela decorrente.
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7.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, ao Município de Caratinga - MG ou a terceiros.
7.1.4 - Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a
sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.
DA CONTRATANTE
7.2.1 – Fiscalizar se os Serviços estão sendo feito conforme as especificações e
exigências estabelecidas no Contrato;
7.2.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conferindo todos os documentos
encaminhados pela empresa;
7.2.3 – Emitir Nota de Empenho a favor da Contratada;
7.2.4 – Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela Contratada nos prazos e
condições estabelecidos no Contrato;
CLÁUSULA OITAVA - MULTA E/OU RESCISÃO
8.1 - Este contrato deverá ser fielmente executado pelas partes contratantes, de acordo
com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 8.666/93, Lei n° 8.883/94,
respondendo pelas conseqüências de sua inexecução, total ou parcial, especialmente ao
pagamento da MULTA correspondente a 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor
global previsto, ficando rescindido o mesmo, de pleno direito, automaticamente.
CLÁUSULA NONA– DA PUBLICAÇÃO:
9.1 - A publicação do presente Contrato, de responsabilidade da CONTRATANTE, deverá
ser feita, na Imprensa Oficial ou em jornais de circulação regional ou local, e ainda, por
medida de economia, nos locais de costume, nos prédios públicos municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - As partes elegem o FORO da Comarca de Caratinga/MG, para dirimirem as
questões do presente Instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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11.1 - Integram este contrato, independentemente de transcrição todo o Processo
Administrativo que resultou neste Instrumento, visando o cumprimento das normas
previstas na Legislação de Licitação.
E por assim estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente Instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para um
só efeito.

Caratinga/MG, ...... de......................... de 2019.
CONTRATADO

CONTRATANTE

Testemunhas:
1 - ________________ CPF: ________________________________
2 - ________________ CPF: ________________________________
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE MICOREMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

(nome da empresa)....., inscrita no CNPJ sob o n.º........................., sediada ... (endereço
completo) .............................,

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

......................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................... e do CPF n.º ......
DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ALTERADA PELA Lei Complementar
nº.147/2014.

................................, ........... de ............................ de 2019.
............................................................
(representante legal)
*Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa
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