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Objeto: 
 
 

Contratação de entidade sem fins 
lucrativos para prestação de serviços de 
Formação Continuada para Professores do 
Ensino Básico e Servidores da Secretaria 
de Educação do Município de Gonçalves 
Dias/MA. 
 
 
 
 
 

Data da Abertura: 21 DE OUTUBRO DE 2021. 
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Processo Administrativo nº 02.2909.002/2021 

PREGÃO ELETRÔNIO N.º 027/2021 

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 21/10/2021  

HORARIO: 15:00 HORAS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, Estado do Maranhao, torna publico para 
conhecimento dos interessados que no dia 21 de outubro de 2021, às  15:00 (quinze) horas, que 
na Comissão Permanente de Licitação, na Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, GONÇALVES 
DIAS - MA, realizara licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, com criterio de 
julgamento menor preço, por item, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto 
Federal n° 9.488/13, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto 
Municipal nº 004/2017, de 03 de janeiro de 2017, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital. 
 
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
A partir das 12:30:00 (doze horas e trinta minutos) do dia 07 de outubro de 2021 até às 
14:55:00 (quatorze horas, cinquenta e cinco minutos) do dia 21 de outubro de 2021. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:  as 15:00 horas do dia 21 de outubro de 2021, horario 
de Brasflia-DF Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1- Constitui objeto desta licitação a contratação de ENTIDADE sem fins lucrativos para 
prestação serviços de Formação Continuada para Professores do Ensino Básico e Servidores da 
Secretaria de Educação do Município de Gonçalves Dias/MA. Tipo: Menor Preço Item. 
 
1.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim 
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 
13.019/2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 
 
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os 
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 
  
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas 
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas 
para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de 
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assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos 
de interesse público e de cunho social; ou 
  
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 
      
1.3. Para participar deste Pregão Eletrônico, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 
 
a) declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de Ciência e Concordância, 
que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que 
se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção; 
 
b) esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, esteja autorizada a funcionar no 
território nacional; 
 
c) não esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
 
d) não tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas 
pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de 
conselhos de direitos e de políticas públicas; 
 
e) não tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) 
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a 
apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 
 
f) não tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de 
inidoneidade para licitar, participar de licitação, contratar ou celebrar parceria com a 
administração pública de todas as esferas de governo e com as sanções previstas nos incisos II e 
III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014, enquanto perdurar os efeitos da sanção; 
 
g) não tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 
(oito) anos; 
  
h) não tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável 
por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de 
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992; 
 
i) não são considerados membros de Poder os integrantes de Conselhos de Direito e de 
Políticas Públicas. 
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1.4 A contratada, quando da solicitação pela Administração deverá atender às seguintes 
exigências: 
 
1.4.1. Efetuar a prestação de serviços, em conformidade com o especificado no termo de 
Referência deste edital, de acordo com a Ordem de serviços emitidas pela Secretaria 
solicitante deste Município. 
 
1.4.2. As descrições detalhadas contendo os quantitativos e demais especificações dos 
serviços a serem prestados estão discriminadas no anexo I deste instrumento convocatório e 
deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes interessados quando na elaboração 
de suas propostas; 
 
1.4.3. A vencedora do certame deverá prestar os serviços a qualquer tempo em que for 
solicitada e nos prazos determinados pelo Município de Gonçalves Dias, não podendo, 
portanto, estipular em sua proposta de preços, prazos mínimos ou máximos, para serviços do 
objeto desta licitação, respeitadas as especificações do Termo de Referência. 
 
1.5. Poderão participar desta licitação qualquer entidade ou fundações, interessadas que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e que tenham 
especificado como objetivo social, expresso no Estatuto ou no Contrato Social, a execução de 
atividades pertinentes que sejam compatíveis com o objeto deste Edital. 
 
1.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, dessa licitação: 
 
1.6.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
 
1.6.2. Entidade que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
 
1.7.3. Entidade que esteja em processo de concordata, falência, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação; 
 
1.6.4. Entidade que na data fixada para apresentação da documentação e proposta, esteja 
por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou de contratar com o 
Município aqui licitante; e 
 
1.6.5. Entidade que tenha sido declarada inidônea para contratar com a administração pública 
direta, ou indireta, federal, estadual ou municipal, desde que o ato tenha sido publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou. 
 
1.6.6. Entidades que não estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e, 
que, não atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive 
quanto à documentação. 
 
1.6.7 O cadastramento e a habilitação no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF poderão ser realizados pelo interessado em qualquer unidade de 
cadastramento dos órgãos/entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das 
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Autarquias e das Fundações que participem do Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da Federação.  
 
1.7 A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á: 
 
1.7.1. Por meio da digitação da senha privativa do licitante no site  
www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 
1.7.2 Encaminhamento das propostas a partir da publicação do edital até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (Art. 26 do 
Decreto 10.024/2019). 
 
1.7.2.1 até a data de abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas anteriormente apresentadas. 
 
1.8 A Organização Social Civil deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.  
 
1.9. Não será admitida a participação de OSCs: 
 
1.9.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 
em liquidação; 
 
1.9.2. Que estejam suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração da 
Imprensa Nacional, ou que tenham sido declaradas inidôneas; 
 
1.9.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 
 
1.9.4 OSCs das quais participem, direta ou indiretamente, dirigentes ou servidores da 
IMPRENSA NACIONAL; 
 
1.9.5. Que possuam em seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto 
deste Pregão Eletrônico; e 
 
1.9.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
Organização licitante. 
 
2. DAS PROPOSTAS 
 
2.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço  
www.bbmnetlicitacoes.com.br, desde a divulgação da integra do edital no referido endereço 

eletrônico, até o dia e horário previstos no preambulo, devendo a licitante, para formulá-las, 
assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do 
edital. 
 

2.2. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 
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2.3. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 
 

2.4 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 
insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que 
contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 
 
2.4.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço por iten após a etapa de lances. 
 

2.4.2. Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as exigências deste edital e/ou 
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes 
com os praticados pelo mercado, para execução do objeto do contrato. 
 

2.4.3. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 
havendo discordância entre os valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os por 
extenso. 
 

2.4.4. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 

2.4.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
3.  - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES. 
 
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
3.2 A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sitio já indicado, passando a Pregoeira a 
avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
3.3 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

a) Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances. 
 

b) Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, 
desde que seja inferior ao seu ultimo lance e diferente de qualquer outro valor ofertado 
para o lote. 

 
3.4 - Com o intuito de conferir celeridade a condução do processo licitatório, e permitido à 
Pregoeira a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação. 
 
3.4.1 Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecera a ordem sequencial dos mesmos. 
Entretanto, a Pregoeira poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da 
ordem sequencial. 
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3.4.2 O tempo normal de disputa será encerrado pela Pregoeira. 
 
3.4.3  Após o termino do tempo normal de disputa o sistema disponibilizara um tempo extra, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentara aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassara 30 (trinta) minutos. 

OU 
 

3.5 ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por 

prorrogação automática. O sistema informara "Dou-lhe uma" quando faltar 02m00s (dois 
minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), "Dou-lhe duas" quando faltar 
01m00s (um minuto) e "Dou-lhe três - Fechado “quando chegar no tempo programado para o 
encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço 
registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema 
prorrogara automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do 
registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do "Dou-lhe uma" e, 
assim, sucessivamente. 
 
3.5.1  A Pregoeira tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo e automático, 
conforme explanado acima. 
 
3.5.2  Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 
negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de 
uma Prorrogação Automática, o ícone de "Dou-lhe uma", "Dou-lhe duas", e exibido; 

OU 
 
3.6 ABERTO/FECHADO: A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 
minutos. 
 
3.6.1 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, a 
recepção de lances será automaticamente encerrada. 
 
3.6.2 Após essa fase o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 
baixo e os autores das ofertas com valores ate dez por cento superior aquela possam ofertar um 
lance final e fechado em ate cinco minutos, que será sigiloso ate o encerramento deste prazo. 
 
3.6.3 Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso ate o encerramento do prazo. 
Esgotados esses prazos, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade. 
 
3.6.4 A Pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio 
da etapa de lances. 
 
3.7 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital. 
 
3.8 - O Sistema eletrônico informara as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente Após o encerramento da etapa de lances. 
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4. DA HABILITAÇÃO: 
 

4.1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista neste Edital, mediante o exame 
dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 
 

4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

   Documentos institucionais: 
 

a) Cópia do estatuto registrado e de suas eventuais alterações; 

 
b) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

 
c) Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil - OSC, 

conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles, a ser 
incluída no Anexo IV; 

 
d) Cópia do RG e CPF do representante legal da OSC; 

 
e) Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil – OSC, funciona no endereço por 

ela declarado, podendo ser realizada por meio de cópia de documentos hábil, a exemplo 
de conta de consumo atual ou Contrato de locação; 
 

f)  Declaração assinada pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, 
sob as penas da lei, de que a OSC e seus dirigentes, não incorrem em quaisquer das 
vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. nos moldes do modelo previsto 
no Anexo VIII. 

 
 

 

Documentos de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 
dívida ativa e trabalhista: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 
 

c) Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS. 
 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
 

e) Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos Estaduais. 
 

f) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal relativo ao domicilio ou sede 
da OSC;  

 
 

 Qualificação Econômica Financeira 
 

a) Certidão Negativa de Falências e Recuperação Judicial espedida pelos distribuidores da 
sede da pessoa jurídica; 
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b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social ano 2020, já 
exigíveis e   apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
OSC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 
Qualificação Técnica 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado, comprovando que a entidade executou de forma satisfatória serviço compatível com 
o objeto deste PREGÃO. 
 
b) Indicação de profissional técnico habilitado, devidamente registrado e inscrito perante o 
Conselho Regional de Administração (CRA), como responsável técnico da entidade, devendo 
ser apresentado seu vinculo profissional perante a OSC. A comprovação do vinculo 
profissional com a OSC poderá ser realizada, no Ato Constitutivo ou Estatuto Social em vigor, 
do qual prove que o profissional pertence à Diretoria da OSC, na apresentação da CTPS (ou 
outro documento trabalhista legalmente reconhecido), caso o profissional pertença ao 
quadro de empregados da OSC, Termo de Contrato, de natureza privada, que comprove a 
vinculação entre as partes, ou Certidão de Registro e Quitação na entidade profissional 
competente.  
 
c) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 

5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 
5.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 
de recorrer, esta deverá protocolar no prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões 
de recurso. 
 
5.2. Constará na ata da sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
 
5.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
5.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora. 

 
6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
6.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 
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6.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 3° (terceiro) dia 
útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 
suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida 
a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
sendo corrigido o ato convocatório. 
 

7. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO E FORMAS DE PAGAMENTO 
 

7.1 PARA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ A ENTIDADE VENCEDORA 
APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 

Requisitos para assinatura do contrato: 
 

7.1.1 Certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 
 
7.2 O pagamento será efetuado até o 5.º (quinto) dia útil do mês subseqüente a data da 
entrega, com base nas ordens de serviços solicitadas pelo Município no período; 
 
7.2.1 Para pagamento, a entidade deverá apresentar a Secretaria Municipal de Educação, a 
Fatura/Recibo do(s) serviço(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser 
emitida em nome do MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS e conter o número do empenho 
correspondente; 
 

7.3 Além da Fatura/Recibo do(s) serviço (s) entregue(s), a(s) organização(s) deverá (ão) 
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 
 

7.3.1 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 
 
7.3.2 Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, 
expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 
 
7.3.3 Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
7.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos 
e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 
Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral); 
 
7.3.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade; 
 
8 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO PRAZO 
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8.1 O prazo de execução dos SERVIÇOS será de ate o mês de fevereiro de 2022, a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/ordem de SERVIÇOS emitida pelo setor responsável, 
conforme o Cronograma disposto neste Edital das etapas. 
 
8.2 A entidade PRESTADORA DE SERVIÇO deverá constar na Fatura/Recibo a data em que a 
entrega dos serviços foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos 
mesmos. 
 
8.2.1 A entrega será feita ao preposto da Secretaria Solicitante, nos endereços constantes das 
ordens de serviços, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 
 
8.3 Toda e qualquer entrega dos serviços fora do estabelecido neste edital será 
imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará 
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo 
aplicadas também, as sanções previstas neste edital. 
 
8.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria 
Solicitantes não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
 
 

9. DAS PENALIDADES: 
 

9.1. A OSC que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, 
graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 
 
9.2 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos quando: 
 

a) Não celebrar o contrato; 
 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

 
c) Apresentar documentação falsa; 

 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
e) Não mantiver a proposta; 

 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 

 
h) Cometer fraude fiscal. 

 

9.3. A OSC que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e 
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 
 
9.3.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
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9.3.2 Multa por atraso imotivado da entrega dos serviços, nos prazos abaixo definidos: 
 
1. 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de serviços, limitadas a 20% do valor da fatura; 
 
2. 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, 
na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura; 
 
3. 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, 
nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 
 
9.3.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do 
valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser 
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual; 
 
9.3.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo: 
 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 
(quinze) dias; 
 
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 
9.3.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
 
b) deixar de prestar o serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 
multa de 10% a 20%; 
 
c) prestar de serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e 
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que 
comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%; 
 
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e 
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta 
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 
1/3, atraso ou não serviços de vale transporte, vales-refeição ou auxílio alimentação, 
constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%. 
 
9.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 9.3.3 e 9.3.4. 
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9.4 A suspensão temporária da OSC cujo contrato com a Administração Pública esteja em 
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 
9.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
 
9.6 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério do departamento administrativo/jurídico da PREFEITURA. 
 
9.7 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 
 
9.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 
grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública 
Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda unilateralmente o contrato. 
 
9.9 As sanções previstas no item 09 deste edital são de competência exclusiva da 
PREFEITURA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias da abertura de vistas. 
 
9.10 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 
 
9.11. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta à Organização Social Civil em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
10.1 Da sessão publica do Pregão divulgar-se-a Ata no sistema eletronico. 
 
10.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao 
haja comunicação em contrario, pelo Pregoeiro. 
 
10.3 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão publica observarao o 
horario de Brasília - DF. 
 
10.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante 
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficacia para fins de habilitação e classificação. 
 
10.6 A homologação do resultado desta licitação nao implicara direito a contratação. 
 
10.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favorda ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administração, o 
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratação. 
 
10.8  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração nao será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatorio. 
 
10.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do 
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em diasde expediente na 
Administração. 
 
10.10 O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do 
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia 
e do interesse publico. 
 
10.11 As licitantes deverão apresentar junto ao contrato social da empresa as certidoes 
simplificada e especifica; 
 
10.12 Em caso de divergencia entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pegas 
que compoem o processo, prevalecera as deste Edital. 
 
10.13 O edital está disponível para todos os interessados no site da Prefeitura Municipal no 
endereço eletrônico: https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/, no Portal de Transparência do 
Município, http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, no 
endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no site do TCE/MA no sistema 
SACOP e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, 
Gonçalves Dias – MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: cplgdias@hotmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados 
e provisoriamente no número +55 99 8155-1482. 
 
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
11 – DOS ANEXOS 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

ANEXO III – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS. 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE. 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO. 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93. 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS. 

ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO DE SERVIÇOS 

 
 

Gonçalves Dias/MA, 04 de outubro de 2021 
 
 
 
 

HELAINE ANDRADE DOS SANTOS PEIXOTO 
Secretária Municipal de Educação 
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Processo Administrativo nº 02.2909.002/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021 
 

ANEXO – I 

 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 

PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E SERVIDORES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
“Revendo Metodologias e Qualidade da Educação no Ensino Básico em tempos de pandemia” 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
1. Tema: Formação Continuada para Professores do Ensino Básico e Servidores da Secretaria 
de Educação. 
 
2. Título: “Revendo Metodologias e Qualidade da Educação no Ensino Básico em tempos de 
pandemia”. 
 
3. Realização: Secretaria Municipal de Educação 
 
4. Coordenação: Helayne Peixoto - Secretário de Educação e Assessoria Técnica da SEMED 
de Gonçalves Dias – MA. 
 
5. Município de Realização das Atividades: Gonçalves Dias – MA. 
 
6. Período: Outubro de 2021 a fevereiro de 2022 
 
APRESENTAÇÃO 

 
A formação profissional não consiste apenas em ouvir palestra ou fazer determinados 

cursos. Pelo contrário, ela é um processo contínuo e progressivo, onde a aprendizagem vai 
acumulando conhecimento e este sendo transformado em práticas bem-sucedidas. 

 
A leitura de bons livros, filmes oportunos, entrevistas, espetáculos memoráveis permite 

que se (Re)construa um profissional melhor habilitado para se trabalhar, principalmente em 
educação. 

 
O momento pandêmico que ora estamos vivendo, nos desafia a buscar, cada vez mais, 

o alcance de novas habilidades e competências, além do conhecimento formal curricular, 
principalmente no tocante ao domínio de ferramentas tecnológicas para avançarmos no 
processo de superação das barreiras do distanciamento social estabelecido pela COVID-19. 

 
Foi pensando nesta multiplicidade de saberes e nas demandas emergenciais 

pandêmicas que se idealizou um projeto de formação continuada que se complemente e que 
aborde um tema central a todas as áreas. Neste projeto é apresentado como sugestão: 
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“Revendo Metodologias e Qualidade da Educação no Ensino Básico em tempos de pandemia”, 
buscando a possibilidade de aprofundar o conhecimento e produzir resultados concretos dessa 
experiência. 

 
O Projeto de Formação Continuada de Professores do município de Gonçalves Dias 

vem ao encontro das necessidades locais e regionais, e será desenvolvido em etapas 
simultâneas, síncronas e assíncronas, através de Plataforma Educacional de Aprendizagem, de 
modo a repensar a educação municipal como um campo de trabalho, maleável e 
contextualizado. 

 
1 INTRODUÇÃO  
 
  Ao longo das últimas décadas, com o advento da globalização da economia, da 
reestruturação produtiva e do neoliberalismo, mudanças significativas ocorrem com o impacto 
do ajuste da nova ordem do capital. Tais transformações intervêm nas esferas da vida social, 
política e educacional instaurando-se uma efetiva democratização do ensino.  
 

Para fazer um contraponto a estas mudanças é hora de repensar nosso papel de 
profissionais da educação, nosso compromisso político e competência técnica. Precisamos 
necessariamente de um espaço para nossa formação, um novo formato que possa estabelecer 
formas de organizar o trabalho na escola e potencializar discussões que atendam aos objetivos 
de contribuir efetivamente com nossa prática educativa nos meios do direito social que temos 
de nos qualificar.  

 
O aperfeiçoamento das políticas públicas de ensino demonstra que o estreitamento 

da relação escola-aluno é fundamental para diagnosticar problemas e, por intermédio de 
indicadores desta relação, planejar ações para combater a evasão e a reprovação escolar.  
 

Esta solução deve permitir a criação, modificação e interação com objetos 
educacionais e de mídia digital, especialmente diante do cenário atual de pandemia que 
todo o mundo enfrenta. Desta forma, é necessário estimular o aluno dentro de seu grupo 
social a produzir conhecimento, orientado e acompanhado pelos professores, de forma a 
contribuir individualmente na construção e aperfeiçoamento de ideias e para a 
harmonização da relação aluno-escola. 
 

 
2 JUSTIFICATIVA  
   

A complexa realidade do mundo atual tem exigido do cidadão comum um maior 
contato com fenômenos relacionados à Ciência e à Tecnologia. Assim, as decisões tomadas 
pelos indivíduos, no quotidiano, dependem cada vez mais de informações sobre C&T 
disponíveis na sociedade, as quais requerem uma constante atualização de conhecimentos.  

 
Entretanto, ainda que uma grande parcela de jovens esteja sendo educada em 

diversas Ciências, como Língua Portuguesa e a Matemática, os objetivos de qualidade e de 
democratização do saber nessa área estão muito longe de serem atingidos.  
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Naturalmente, o papel do sistema escolar nessa crise do ensino é fundamental e, 
dentro desse sistema, a questão da prática docente assume um relevo especial.  

 
As dificuldades da prática docente nas escolas públicas estão associadas a diversos 

problemas, de natureza epistemológica, científica e pedagógica.  
 
Em primeiro lugar, os professores foram formados, em sua grande maioria, numa 

visão em que:  
 
Estimula-se uma atitude passiva de aceitação, sem questionamento, das teorias 

científicas, consideradas como verdadeiras, enfatizando sua memorização, para evitar possíveis 
deturpações causadas pelas interpretações; desvaloriza-se a aplicação das idéias científicas em 
situações reais, de acordo com a visão de que a teoria é superior à prática, estando o poder 
nas mãos de quem domina a teoria. Dessa forma, não há a preocupação de desenvolver as 
competências do aluno para participar desse processo contínuo de construção/reconstrução do 
conhecimento, muito menos de tentar analisar as inter-relações entre o conhecimento científico 
e os demais conhecimentos necessários para se assumir o papel de cidadão. Assim, fica 
extremamente difícil para quem possui esta visão, conseguir atender às solicitações da BNCC. 

 
A LDB, no título VI, trata dos Profissionais da Educação, considerando sob essa 

categoria não só os professores, que são responsáveis pela gestão da sala de aula, mas todos 
aqueles que apóiam o processo de ensino e aprendizagem como os diretores, os supervisores, 
os coordenadores e os orientadores educacionais. 

 
As mudanças exigidas pelas reformas educacionais incidem também, como não 

poderia deixar de ser, na formação dos profissionais da educação. Aprender a aprender e 
continuar aprendendo durante toda a vida profissional é uma competência exigida não só para 
os alunos da educação básica, mas para todos os profissionais, todas aquelas pessoas que 
estão inseridas no mundo do trabalho. 

 
A LDB, em consonância com essa demanda atual do mundo do trabalho, afirma que os 

sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes “aperfeiçoamento profissional continuado” e “períodos reservados a estudos, 
planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho”. 

 
A mudança no perfil e nas incumbências do professor, exigidas pela LDB e pela 

reforma educacional em implementação, são um bom exemplo da necessidade de os 
profissionais e as instituições serem flexíveis para poder acompanhá-las, e um bom exemplo da 
necessidade de se continuar aprendendo. Se for verdade que é necessário rever a formação 
inicial dos professores é também verdade que as escolas e os professores em exercício devem 
se atualizar frente às novas demandas. Estamos, portanto, no âmbito da formação continuada. 

 
Ademais, a Municipalidade aprovou o Plano de Aplicação dos Créditos Decorrentes de 

Precatórios oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF, de exercícios anteriores, no 
qual prevê, dentre outros a aplicação de tais recursos para a formação continuada dos 
profissionais do magistério da rede municipal de ensino, bem como de profissionais de apoio da 
educação infantil e ensino fundamental, incluindo também profissionais que atuam nas áreas 
da merenda, vigilância, secretarias e bibliotecas. Assim, o presente procedimento licitatório 
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busca promover efetividade ao disposto no referido Plano, especialmente diante do atual 
cenário que trouxe mudanças severas no âmbito do ensino escolar. 

 
3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

 
As Diretrizes para a formação de professores do ensino básico, aprovadas pelo CNE, 

são baseadas num diagnóstico bastante abrangente e crítico do panorama da formação 
docente inicial em nosso país. Muitos de seus pressupostos e reflexões aplicam-se, por inteiro, 
a uma proposta de formação continuada de professores nos moldes deste Projeto.  

 
O primeiro ponto a ressaltar é a necessidade de coerência entre os pressupostos e a 

metodologia de ensino adotados no âmbito de qualquer programa de formação do professor e 
os pressupostos e a metodologia de ensino que são esperados em sua prática profissional.  

 
Nesse sentido, a formação continuada do professor do Ensino Básico deve levar em 

conta os princípios norteadores dessa fase da vida escolar, apresentados de forma sumária 
neste Projeto, relativamente às concepções de competência, interdisciplinaridade e 
contextualização. Deve, igualmente, incorporar as novas concepções sobre o processo de 
ensino e aprendizagem, que são resumidas no citado documento de Diretrizes para a formação 
de professores:  

 
- Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos;  
- Responsabilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos;  
- Assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos;  
- Incentivar atividades de enriquecimento curricular;  
- Elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;  
- Utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio;  
- Desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  

 
A adoção de novas concepções de avaliação da aprendizagem é mais uma das 

demandas fundamentais em qualquer proposta de formação de professores. As avaliações 
usuais, restritas à atribuição de notas baseadas nos erros e acertos dos alunos em modalidades 
reduzidas de instrumentos de verificação da aprendizagem deve ceder espaço para novos 
modelos em que o conjunto de atividades do aluno intervenha no julgamento de seu 
desempenho e, mais importante ainda, uma nova perspectiva seja adotada com relação ao erro 
do aluno, que, entre outros aspectos, deve ser visto como um indício de sua forma de pensar 
sobre o problema que lhe é proposto e um instrumento para que o professor repense e 
replaneje sua prática pedagógica.  
 
4 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 
A metodologia adotada neste Projeto encontra sintonia com as concepções propostas 

nas diretrizes curriculares sobre o conhecimento científico e o seu ensino. Além disso, reflete as 
experiências em formação continuada de professores já vivenciadas pelo grupo proponente.  

 
O conhecimento discutido é concebido como forma de interação do homem com o 

meio, dialeticamente relacionada com a natureza, a história, a cultura e em permanente 
transformação. Esta não é, certamente, a visão que se tem nas disciplinas das áreas de 
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Ciências, Matemática e Língua Portuguesa, na maior parte da sociedade e na escola, em seus 
diversos níveis, em que ela é geralmente considerada como um corpo de conhecimento 
acabado, que deve ser assimilado pelo aluno. 

 
Os jovens que a escola vai formar têm necessidade, para sua vida adulta, de adquirir 

um saber funcional, não cristalizado, adaptável a situações imprevistas, e de aprender a 
estabelecer relações entre diferentes domínios do saber, explorando as particularidades de 
cada um deles.  
 
5 OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo Geral 

 
Contribuir para o enriquecimento da formação continuada de professores e servidores 

atuantes no ensino municipal e, por consequência, no processo de formação escolar dos alunos 
da educação básica em tempos de pandemia. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
● Oportunizar vivências pedagógicas, de acordo com uma metodologia dialética na 

construção do conhecimento, na formação continuada de professores e servidores da 
Secretaria de Educação. 

● Desenvolver as competências dos professores participantes para replicar os resultados em 
suas salas de aula, contribuindo para uma qualidade do ensino público; 

● Permitir a vivência de um ensino contextualizado, abordando temas sociais relevantes, de 
modo a desenvolver as competências do professor participante ligadas aos aspectos 
socioeconômicos e culturais e tecnológicos, de forma a favorecer um ensino voltado para a 
formação do cidadão crítico, responsável, solidário e consciente de seu papel na sociedade. 

● Dar prosseguimento ao processo de educação continuada iniciada no município de 
Gonçalves Dias - MA. 

 
6 RESULTADO ESPERADO 

 
Tornar efetivo a formação de professores e servidores da Secretaria Municipal de 

Educação com qualidade e consistência socioeducativa e teórico/prática, em tempos de 
pandemia, com a utilização de Plataforma Educacional de Aprendizagem em atividades 
síncronas e assíncronas. 
 
7 METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 

 
A formação será realizada de forma hibrida, presencial e remota. Assim, no Projeto, 

são previstos módulos com etapas não presenciais, com atividades síncronas e assíncronas, nas 
quais serão realizadas oficinas disciplinares e interdisciplinares e atividades de laboratório 
virtuais de ensino.  

 
O Projeto de formação está pensado a partir da realidade escolar e para ela converge. 

Sendo um dos seus princípios basilares, a formação contextualizada, capaz de proporcionar não 
só a reflexão das práticas efetivamente vividas pelos professores, como também a atuação 
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nesta mesma realidade a partir da elaboração e vivência de propostas inovadoras para a prática 
pedagógica. 
 
8 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO PROJETO 
 
8.1 Ação: Formação - Qualificação 
 
Uma Jornada de 200 Horas/aulas, a serem realizadas no segundo semestre de 2021, para o 
público de 389 Servidores da Secretaria Municipal de Educação, sendo 258 Professores, 
Coordenadores e Gestores, e 131 servidores administrativos, tais como,Técnicos de nível 
Superior, Agentes Administrativos, Secretários Escolares, Merendeiras, Zeladoras, Agentes de 
Portaria e Vigilantes. Neste caso  
 
A carga horária será distribuída em atendimento as temáticas gerais e por modalidades de 
ensino, alcançando a Eixos globais, tais como: 
 
*  O Retorno das Aulas e as Incertezas das Mudanças; Como Lidar com esse Cenário? 
 
*  Introdução ao Ensino Híbrido com Apoio Tecnológico, como Elemento Facilitador do Ensino 
Aprendizagem no Contexto da Pandemia do Covid-19 
 
* Conceitos e Objetos Educacionais Digitais; Como Utiliza-los? 
 
* OS Desafios e Vantagens da Implementação da BNCC durante a Pandemia; 
 
* Relações interpessoais no contexto da Pandemia do Covid-19. 
 
 8.2 Responsabilidades da Organização da Sociedade Civil que Operacionalizará o 
Projeto 
 
A OSC que vier a ser contratada para a realização do projeto deverá ser responsável por 
prover, além dos cursos de qualificação, certificação correspondente a carga horária, todas as 
despesas com os formadores, impostos e a Plataforma Educacional de Aprendizagem 
necessários para todas as atividades, conforme os Anexos I, II e III, a seguir: 
 
Módulos I e II da Formação Continuada para docentes, coordenadores, gestores, 
Servidores Técnicos de nível Superior, Agentes Administrativos, Secretários Escolares, 
Merendeiras, Zeladoras, Agentes de Portaria e Vigilantes das seguintes etapas de ensino: 
ed. Infantil, ensino fundamental (1º ao 9º ano) e EJA. 
 
Município: Gonçalves Dias - MA 
 
As estratégias para a realização do curso devem ser apresentadas na programação das 
professoras formadoras com o detalhamento didático. 
 

Cronograma de formação para Professores, Coordenadores e Gestores:  
 
Módulo I 
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- 08 a 10 de Novembro/2021 - Formação/Professores de Ed. Infantil ao 9° ano  
 
Esta etapa se dará com atividades formativas presenciais (Etapa Presencial), onde deverão ser 
abordados os seguintes conteúdos: 
 
Professores da Educação Infantil: 
 
Conteúdo da formação 
 
 Desafios para ensinar em tempos de pandemia: as condições de trabalho docente;  
 
 O olhar do pedagogo para sua prática em tempos de pandemia; 

 
 Vivenciando os desafios da educação em tempos de pandemia; 

 
 Novas tecnologias nos espaços da Educação Infantil: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manutenção de vínculos com as crianças, as famílias e a escola.  
  
 
 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais):  
 
Conteúdo da formação 
 
 Desafios para ensinar em tempos de pandemia: as condições de trabalho docente;  
 
 O olhar do pedagogo para sua prática em tempos de pandemia;  
 
 Vivenciando os desafios da educação em tempos de pandemia;  
 
 Educação Básica em tempos de pandemia: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manter o vínculo entre os alunos, às famílias e a escola;  
 
 Educação em tempos de pandemia: as redes sociais como instrumentos pedagógicos de 
comunicação entre alunos, famílias e escolas;  
 
 Desafios da prática pedagógica e as competências para ensinar em tempos de pandemia; 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais): 
 
 Conteúdo da formação  
 
 Desafios para ensinar em tempos de pandemia: as condições de trabalho docente;  
 
 O olhar do pedagogo para sua prática em tempos de pandemia;  
 
 Vivenciando os desafios da educação em tempos de pandemia;   
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 A BNCC e o ensino fundamental para os anos finais: desafios para implementação em 
tempos de pandemia;  
 
 As TIC´s na formação docente: estratégias para uma didática inovadora.  

 
 
Gestores escolares e Coordenadores: 
 
Conteúdo da formação 
 
 BNCC e Currículo do Território Maranhense no contexto escolar do Município de Gonçalves 
Dias/MA; 
 
 Organizar a rotina do trabalho escolar considerando as dimensões pedagógica, 
administrativa e financeira da gestão;  
 
 Contexto da educação básica e os desafios contemporâneos em meio a pandemia. 

 
 
Módulo II 
 
- 16 a 18 de Novembro/2021 - Formaçao/ Ed. Infantil (Etapa Remota) 
 
Esta etapa se dará com atividades formativas não presenciais (Etapa Remota), onde deverão 
ser abordados os seguintes conteúdos: 
 
Professores da Educação Infantil: 
 
Conteúdo da formação 
 
 Campos de experiências e o ensino remoto;  
 
 Atendimento remoto na Educação Infantil: planejamento das ações educativas, 
acompanhamento das atividades remotas, avaliação, controle de frequência e relatórios de 
desempenho de desenvolvimento e aprendizagem das crianças bem pequenas e pequenas.  
 
 
- 16 a 18 de Novembro/2021 - Formação/ Ensino Fundamental: 1° ao 9° ano (Etapa Remota) 
 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais):  
 
Conteúdo da formação 
 
 
 Ensino Remoto: um caminhar de possibilidades educativas; 
 
 Alfabetização em tempos de pandemia;  
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 Dialogando sobre o processo de alfabetização no contexto de ensino remoto;  
 
  O Livro Didático e sua (sub) Utilização: possibilidades em tempos de pandemia. 

 
 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais): 
 
 Conteúdo da formação  
 
 Educação Básica em tempos de pandemia: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manter o vínculo entre os alunos, às famílias e a escola;  
 
 Educação em tempos de pandemia: as redes sociais como instrumentos pedagógicos de 
comunicação entre alunos, famílias e escolas;  
 
 Desafios da prática pedagógica e as competências para ensinar em tempos de pandemia;  
 
ENSINO REMOTO: um caminhar de possibilidades educativas. 
 
 
 
-24 a 26 de janeiro/2022 - Formação de Ed. Infantil ao 9° ano (Etapa Presencial) 
 
Esta etapa se dará com atividades formativas presenciais (Etapa Presencial), onde deverão ser 
abordados os seguintes conteúdos: 
  
Professores da Educação Infantil: 
 
Conteúdo da formação  
 
 
 Educação inovadora com auxílio da criatividade;  
 
 A BNCC na prática: desafios e possibilidades;  
 
 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais):  
 
Conteúdo da formação 
 
 
 Educação Básica em tempos de pandemia: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manter o vínculo entre os alunos, às famílias e a escola;  
 
 Educação em tempos de pandemia: as redes sociais como instrumentos pedagógicos de 
comunicação entre alunos, famílias e escolas;  
 
 Desafios da prática pedagógica e as competências para ensinar em tempos de pandemia; 
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Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais): 
 
 Conteúdo da formação  
 
 A BNCC e o ensino fundamental para os anos finais: desafios para implementação em 
tempos de pandemia;  
 
 As TIC´s na formação docente: estratégias para uma didática inovadora.  
 
 
Gestores escolares, Coordenadores 
 
Conteúdo da formação 
 
 Contexto da educação básica e os desafios contemporâneos em meio a pandemia. 
 
 
 
Cronograma de formação para Servidores Técnicos de nível Superior, Agentes Administrativos, 
Secretários Escolares, Merendeiras, Zeladoras, Agentes de Portaria e Vigilantes:  
 
 
Módulo I 
 
- 16 a 19 de janeiro/2022 - Formações com Técnicos de nível Superior, Agentes 
Administrativos, Secretários Escolares, Merendeiras, Zeladoras, Agentes de Portaria e Vigilantes 
(Etapa Presencial) 

 
Esta etapa se dará com atividades formativas presenciais (Etapa Presencial), onde deverão ser 
abordados os seguintes conteúdos: 
 
Conteúdo da formação: 

 
 Relações interpessoais no contexto da Pandemia do Covid-19; 
 Rotinas e Protocolos sanitários no contexto da Pandemia do Covid-19 
 
 
Módulo II 
 
- 16 a 18 de Novembro/2021 - Formações com Técnicos de nível Superior, Agentes 
Administrativos, Secretários Escolares, Merendeiras, Zeladoras, Agentes de Portaria e Vigilantes 
(Etapa Remota) 
 
Esta etapa se dará com atividades formativas não presencial (Etapa Remota), onde deverão ser 
abordados os seguintes conteúdos: 
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Conteúdo da formação: 

 
 Novas tecnologias no ambiente de trabalho; 
 O clima organizacional nas Escolas Públicas. 
 
 
Detalhamento da Carga Horária: 
 
A formação será de forma HÍBRIDA, com atividades presenciais e remotas, nas 
etapas Síncronas e Assíncronas: 
 
Etapa Síncrona – Detalhar no Cronograma a Carga horária dos momentos presenciais e on-
line com os cursistas, detalhar carga horária, data e horário dos webinários com os respectivos 
temas a serem abordados; 
 
Etapa Assíncrona -  Os materiais (apostilas, textos, vídeos, etc) somarão carga horária e 
devem constar no Cronograma. 
 
 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SOFTWARE 
 

A Plataforma de AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, deverá suprir as 
necessidades dos Módulos de formação continuada, com as seguintes características e 
possibilitando a execução das funções mínimas descritas abaixo: 

 
a) Sistema deve funcionar nativamente em distribuições linux e sistemas Mac Os; 
 
b) Ser desenvolvido para atender a demanda de aulas presenciais e não presenciais: 
 
Objetiva-se reduzir drasticamente a necessidade de adaptações uma vez que já possui em sua 
estrutura o cumprimento das legislações que norteiam a Educação Pública. 
 
c) Ser desenvolvido para uso Cliente/Servidor usando banco de dados que utilizem 
linguagem 
 
O SQL Padrão, uso de ferramentas e linguagens modernas ainda ativas comercialmente pelos 
seus fabricantes, bem como o uso de banco de dados SQL adquiridos gratuitamente ainda com 
suporte pelos seus fabricantes; 
 
d) Banco de Dados de empresa ativa no mercado com versões pagas e gratuitas; 
 
A utilização banco de dados de empresas ativa no mercado que possuam versões pagas e 
gratuitas garante a continuidade da empresa e o suporte técnico ao banco de dados por tempo 
indeterminado, a possibilidade de usar versões gratuitas proporciona redução de custo com 
aquisição do banco dedados; 
 
e) Permitir acesso permanente ao sistema relativo as formações contratadas; 
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Garantir o acesso aos dados alimentados pelos Professores Formadores e Secretaria de 
Educação durante a vigência do contrato. As informações são de propriedade da SEMED e 
representam a vida funcional dos Professores cursistas e não podem ter seu acesso bloqueado 
por quebra de contrato independente da causa ou da parte que a originou. Além de permitir 
acesso constante ao banco de dados, as informações devem ser disponibilizadas nos formatos 
e layouts que foram contratadas, garantindo assim o entendimento das mesmas pelos órgãos 
de controle e fiscalização; 
 
f) Estar disponível 24X7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana); 
 
Garantir o pleno funcionamento do sistema se enquadrando na categoria de sistemas críticos; 
 
g) Permitir Integração/Atualização das informações no servidor central da SEMED 
de forma automática pelos meios de comunicação eletrônicos ou manuais; 
 
 
h) Permitir a Exportação/Importação do ambiente do Servidor para o Sistema de 
RH da SEMED (Migração); 
 
1) Proporcionar maior confiabilidade nas informações contidas no banco de dados da SEMED 
garantindo que sejam as mesmas prestadas aos órgãos de controle, inclusive ao MEC; 
 
 
o) Modulo de Gestão de mensagens integrado com o aplicativo de envio de 
mensagens WhatsApp: 
 
1) Gerenciamento de mensagens enviadas Professores Formadores e os Cursistas. 
 
2) Envio de Avisos/Comunicações de Reuniões com os cursistas e Professores Formadores. 
 
3) Disparar mensagens de aniversario para Professores Cursistas e Professores Formadores da 
rede. 
 
4) Estatísticas de mensagens enviadas com dashboards; 
 
p) Portal de notícias:  
 
1) Sistema deve permitir cadastro de redatores para publicação de conteúdo. 
 
2) Permitir liberação para quer Professores Formadores possam publicar conteúdo informativo e 
pedagógico. 
 
3) Portal deve ser de livre acesso para que qualquer indivíduo interessado possa acessar as 
notícias; 
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Q) A ferramenta / plataforma  deve  permitir  a  comunicação  mediante  mensagem 
instantânea (Chat), integrada na Plataforma entre Professores Cursistas, 
Professores Formadores/Coordenador com as seguintes características: 
 
1. Comunicação  via  mensagem  instantânea  deve  ser  privada,  não  sendo publicada para 

outros integrantes da ferramenta; 
 

2. Deve possuir mecanismo de registro / gravação de conversas; 
 

3. Para efeitos de alerta, a ferramenta deve possuir sinal sonoro de nova mensagem 
instantânea ou algum outro dispositivo que venha a ser implementado para chamar a 
atenção do usuário. 

 
4. Deve permitir que o usuário selecione sua opção de status para mostrar se o usuário está 

on line ou off line; 
 

 DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE 
 
O Licitante que registrar o menor preço para o objeto deste certame deverá demonstrar o 
SOFTWARE para uma comissão formada por pessoal da área técnica da Secretaria Municipal de 
Educação, com todas as funções descritas neste termo de referência, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, após a realização da etapa de lances, para que a comissão analise se o 
software apresentado atende a necessidade da formação continuada da Secretaria Municipal de 
Educação. Após a análise do software a comissão emitirá relatório aprovando ou não o 
software apresentado. Caso o software apresentado não atenda as características necessárias e 
pontuação mínimas conforme tabela de julgamento, empresa será desclassificada; 
 
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DA PLATAFORMA 
 
a) A aprovação da Plataforma dar-se-á em até 5 (cinco) dias após os lances ofertados no 
Pregão, desde que atendam às especificações e disposições constantes no Termo de 
Referência, objetivando serviços de formação continuada para gestão pública municipal com 
suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva, conforme TABELA DE AVALIAÇÃO DO 
SOFTWARE. Sem limite de acesso de usuários. 
 
b) A empresa detentora do menor preço deverá fornecer, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas após a seção dos lances, sem quaisquer ônus, a Plataforma ofertada, permitindo a 
comprovação de todos os requisitos técnicos e funcionais solicitados. 
 
c) Se a solução contemplada na proposta de menor valor não for aceitável, ou seja, não obtiver 
aprovação técnica, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 
 
d) A empresa vencedora deverá fornecer ainda toda a documentação comprobatória das 
especificações da solução, para fins de comprovação com o que está sendo exigido no Termo 
de Referência; 
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e) Para a instalação da solução, a empresa habilitada e vencedora da fase de lances deverá 
disponibilizar profissionais técnicos capacitados para realizar tais atribuições, cujas despesas 
correrão por sua própria conta; 
 
f) Em caso de não aprovação, a empresa vencedora retirará a solução no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, arcando com todos os custos advindos da operação. 
 

TABELA DE AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 
 

ITEM ITENS GERAIS OBRIGATÓRIOS 

1 Plataforma: A solução deverá funcionar na sua totalidade em qualquer distribuição 
linux de forma nativa, ou seja, sem uso de ferramenta de emulação, para fins de 
redução de custo com licenças de sistema operacional. 

2 Mobilidade: Funcionar em Notebooks e Tablets com sistema (Linux, Android, Mac OS, 
Windows) e em qualquer navegador disponível no mercado Ex: (Chrome, Firefox, 
Safari, opera etc..) 

3 Conteúdo: A solução deverá apresentar no mínimo os seguintes módulos: ALUNO 
CURSISTA, PROFESSOR FORMADOR, COORDENADOR DE FORMAÇÃO 
. Sem limite de acesso de usuários. 

4 Integração com aplicativo de envio de mensagens do WhatsApp para fins de facilitar 
comunicação com Professores Cursistas, Professores Formadores e todo corpo 
administrativo. 

5 Segurança: Ter o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo segurança contra a 
violação dos dados ou acessos indevidos às informações, por meio do uso de senhas; 

6 Integração: Web Service para que outros sistemas possam se conectar e acessar 
informações de funcionários e Professores Cursistas conforme necessidades da 
Formação Continuada. 

7 Portal de notícias para divulgação de atividades acadêmicas, conteúdo pedagógico e 
ou qualquer atividade ou conteúdo de interesse da SEMED. 
 

ITEM DESCRIÇÃO FUNCIONALIDADE 
PEDAGOGICAS 

NATUREZA 

1 Atender as necessidades pedagógicas do 
Programa de Formação Continuada do Município. 

NECESSARIOS 

2 Gerenciar grade curricular da Formação 
Continuada, mantendo compatibilidade no 
histórico. 

NECESSARIOS 

3 Controle de Turmas multi. NECESSARIOS 

4 Lançamento de ATAS AVALIATIVAS. NECESSARIOS 

5 Boletim customizável para exibição de notas ou 
conceitos como Histórico da Formação 
Continuada. 

NECESSARIOS 

6 Emissão de Certificados NECESSARIOS 

7 Geração de Declaração de participação no Curso NECESSARIOS 

8 Diário com controle de trabalhos e atividades 
para composição da nota (Mais de uma avaliação 
por módulo). 

NECESSARIOS 
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9 Permitir que as subavaliações modulares possam 
somar ou dividir para geração da nota avaliativa. 

NECESSARIOS 

10 Aprovação de Professores Cursistas por avaliação 
de desempenho. 

NECESSARIOS 

11 Advertências disciplinares do Professor Cursista 
integradas ao portal do do mesmo 

NECESSARIOS 

12 Gestão do calendário escolar NECESSARIOS 

13 Controle do horário diário dos Módulos 
integrados ao cronograma da formação 

NECESSARIOS 

14 Acompanhamento do conteúdo programático 
lançado pelos Professores Formadores no portal 
do Formador. 

NECESSARIOS 

16 Formação em Educação infantil com campo de 
avaliação de experiencia e relatório descritivo das 
atividades do cursista no padrão da BNCC – Base 
Nacional Comum Curricular. 

 
NECESSARIOS 

 
 

18 Controle do planejamento da Formação 
Continuada, por módulo. 

NECESSARIOS 

19 Validação de lançamento de aula de acordo com 
a frequência da formação, permitindo reposição 
de frequência, quando remota. 

NECESSARIOS 

20 Ambienta de Troca de Mensagens e conteúdo 
entre Professores Formadores e Professores 
Cursistas. 

NECESSARIOS 

21 Integração com dispositivos de leitura biométrica. NECESSARIOS 

 
 
RECURSOS 
 
As despesas decorrentes do presente projeto correrão à conta da dotação orçamentária abaixo 
discriminada:  
 
Orgão ............................................... 21 Fundo de Manut. E Des. da Educ. Básica     
Unidade Orçamentária ..............  21.01   Fundo de Manut. E Des. da Educ. Básica     
12.361.0126 1.023 ..............................  Capacitação Docentes Ens. Fundamental 
3.3.90.39.00 ........................................    Outros Serv. De terc. Pessoas Jurídicas 
 
 
 
INVESTIMENTO ESTIMADO: R$ 623.183,33 (seiscentos e vinte e três mil cento e oitenta e 
três reais e trinta e três centavos), para a realização da Jornada de 200 H/A a serem realizadas 
no segundo semestre de 2021, para o público de 389 Servidores da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo 258 Professores, Coordenadores e Gestores, e 131 servidores administrativos, 
tais como, Técnicos de nível Superior, Agentes Administrativos, Secretários Escolares, 
Merendeiras, Zeladoras, Agentes de Portaria e Vigilantes.  
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ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UND. QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

01 

Serviços de Formação 

Continuada de Servidores da 

Secretaria de Educação, 
Professores do Ensino 

Básico e Servidores da 
Secretaria de Educação, na 

modalidade HIBRIDA 
(presencial e remota), com a 

utilização de Plataforma 

Virtual de Aprendizagem 

Serviço 1 R$ 623.183,33 R$ 623.183,33 

VALOR GLOBAL COTADO - (R$) R$ 623.183,33 

 
 
 
ANEXO II – DESCRIÇÃO DE AÇÕES E VALORES 
  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

OU SERVIÇOS 
UNID. QUANT.  VL. UNIT.   VLR. TOTAL  

1 
Licença da Plataforma Virtual de 
Aprendizagem. 

UNID 1  R$         55.000,00   R$         55.000,00  

2 
Integração da Plataforma com 
Sistemas de Gestão Escolar 

UNID 1  R$         10.233,33   R$         10.233,33  

3 
Sistema de Gestão Escolar/Diário 

Eletrônico 
UNID 1  R$         70.000,00   R$         70.000,00  

4 Licença para acesso por usuário. UNID 1  R$         13.183,33   R$         13.183,33  

5 

Curso de Tutoriamento Tecnológico - 
Qualificação Professores e Servidores 
Curso: 80 horas Período de 
Execução: Conforme SEMED 

UNID. 1  R$       190.616,67   R$       190.616,67  

6 

Curso de Formação Pedagógica e de 
Relações Interpessoais - Qualificação 
– Professores e Servidores, Curso: 
120 horas Período de Execução: 
Conforme SEMED 

UNID. 1  R$       265.483,33   R$       265.483,33  

7 
Produção de Material Didático em 
Mídia (Texto e/ou Vídeo). 

Horas/Aula 280  R$               66,67   R$         18.666,67  

TOTAL R$  R$    623.183,33  

 
ANEXO III – DESCRIÇÃO CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS PARA OS DOCENTES DOS 
SEGUINTES NÍVEIS DE ENSINO:  
 
Professores da Educação Infantil:  
 
 Novas tecnologias nos espaços da Educação Infantil: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manutenção de vínculos com as crianças, as famílias e a escola;  
 
 Educação inovadora com auxílio da criatividade;  
 
 A BNCC na prática: desafios e possibilidades;  
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 Campos de experiências e o ensino remoto;  
 
 Atendimento remoto na Educação Infantil: planejamento das ações educativas, 
acompanhamento das atividades remotas, avaliação, controle de frequência e relatórios de 
desempenho de desenvolvimento e aprendizagem das crianças bem pequenas e pequenas.  
 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais):  
 
 Desafios para ensinar em tempos de pandemia: as condições de trabalho docente;  
 
 O olhar do pedagogo para sua prática em tempos de pandemia;  
 
 Vivenciando os desafios da educação em tempos de pandemia;  
 
 Educação Básica em tempos de pandemia: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manter o vínculo entre os alunos, às famílias e a escola;  
 
 Educação em tempos de pandemia: as redes sociais como instrumentos pedagógicos de 
comunicação entre alunos, famílias e escolas;  
 
 Desafios da prática pedagógica e as competências para ensinar em tempos de pandemia; 
 
 Ensino Remoto: um caminhar de possibilidades educativas; 
 
 Alfabetização em tempos de pandemia;  
 
 Dialogando sobre o processo de alfabetização no contexto de ensino remoto;  
 
  O Livro Didático e sua (sub) Utilização: possibilidades em tempos de pandemia. 

 
Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais): 
 
 Conteúdo da formação  
 
1. Desafios para ensinar em tempos de pandemia: as condições de trabalho docente;  
 
2. O olhar do pedagogo para sua prática em tempos de pandemia;  
 
3. Vivenciando os desafios da educação em tempos de pandemia;  
 
4. Educação Básica em tempos de pandemia: tentativas para minimizar o impacto do 
distanciamento e manter o vínculo entre os alunos, às famílias e a escola;  
 
5. Educação em tempos de pandemia: as redes sociais como instrumentos pedagógicos de 
comunicação entre alunos, famílias e escolas;  
 
6. Desafios da prática pedagógica e as competências para ensinar em tempos de pandemia;  
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7. ENSINO REMOTO: um caminhar de possibilidades educativas;  
 
8. A BNCC e o ensino fundamental para os anos finais: desafios para implementação em 
tempos de pandemia;  
 
9. As TIC´s na formação docente: estratégias para uma didática inovadora.  
 

Gestores escolares, Coordenadores 
 
 BNCC e Currículo do Território Maranhense no contexto escolar do Município de Gonçalves 
Dias/MA; 
 
 Organizar a rotina do trabalho escolar considerando as dimensões pedagógica, 
administrativa e financeira da gestão;  
 
 Contexto da educação básica e os desafios contemporâneos em meio a pandemia. 

 
 

Técnicos de nível Superior, Agentes Administrativos, Secretários Escolares, 
Merendeiras, Zeladoras, Agentes de Portaria e Vigilantes 

 
 Relações interpessoais no contexto da Pandemia do Covid-19; 
 Rotinas e Protocolos Sanitários no contexto da Pandemia do Covid-19 
 Novas tecnologias no ambiente de trabalho; 
 O clima organizacional nas Escolas Públicas. 
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Processo Administrativo nº 02.2909.002/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021 

 
 

ANEXO – II 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

  
Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda 
com as disposições previstas no Edital de Pregão Eletronico nº .........../2021 e em seus anexos, 
bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.  

  
 
 

Gonçalves Dias/MA, _________ de ______________ de 2021.  
  
 
 
 

...........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Obs.: Utiliz 
 

ar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – III 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, 
que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:  
 
 
 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.  

OU 
 pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas.   

OU 
 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 
pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.  
  
OBS: A organização da sociedade civil ADOTARÁ UMA DAS TRÊS REDAÇÕES acima, conforme a 
sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração 
(Anexar fotos das instalações em anexo).  

 
 
 

Gonçalves Dias/MA, ______ de ______________ de 2021.  
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)   
 

Obs.: Utilizar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – IV 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – 
OSC], que:  
 
 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder Executivo, 
Legislativo, Judiciário ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. 
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, 
sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e 
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 
2014);  
  

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE  
 

Nome do dirigente e cargo 
que ocupa na Organização 

Carteira de identidade, 
órgão expedidor e CPF 

Endereço residencial, 
telefone e e-mail 

   

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 
órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
 
 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 
Poder Executivo, Legislativo, Judiciário ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática 
de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores.   

 
 

Gonçalves Dias/MA, ____ de ______________ de 2021.  
  

 ..........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

Obs.: Utilizar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – V 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO  
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 

 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 

Observação: em caso afirmativo, marcar a ressalva acima. 
 

 
 
 
 

Gonçalves Dias/MA, ____ de ______________ de 2021.  
  

 ..........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Obs.: Utilizar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – VI 
 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
(Nome da entidade), CNPJ n. xxx, Sediada na xx, declara, sob as penas da lei, que preenche 
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão 
Eletrônico n° __/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

 
 
 

Gonçalves Dias/MA, ____ de ______________ de 2021.  
 
 
  

 ..........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Obs.: Utilizar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – VII 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 9°, INCISO III, DA LEI 8.666/93 
 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 
instaurada pelo Município de Gonçalves Dias na Modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2021, 
do tipo Menor Preço 
 
_________que objetiva a ___________, com data da reunião inicial marcada para o dia 
 
__ de _______ de 2021, às __:__ horas na sala da Comissão Permanente de Licitações 
 
- CPL, que não possuímos servidor público municipal em nosso quadro técnico, conforme 
determina o art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

Gonçalves Dias/MA, ____ de ______________ de 2021.  
 
 
 
  

 ..........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Obs.: Utilizar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – VIII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 

(nome da OSC), CNPJ nº __________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da 
lei, que: 
 
 não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos; 
 não se submete, tal qual seus Dirigentes, às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal 
nº 13.019, de 2014 e suas alterações; 
 está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no 
território nacional; 
 não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
 não tem como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente da 
Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau; 

 Observação 1: a presente vedação não se aplica às OSC’s que pela sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas Autoridades ora referidas (o que deverá ser 
devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 
figure no instrumento de parceria simultaneamente como Dirigente e Administrador 
Público (art. 39, § 5º, da Lei Federal nº 13.019/2014); 
 não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, que 
não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a decisão de 
rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo; 
 não se encontra submetida aos efeitos de: i) sanções de suspensão de participação em 
licitação e/ou impedimento de contratar com a administração pública; ii) declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; iii) suspensão temporária da 
participação em Pregão Eletronico; iv) impedimento de celebrar parceria ou contrato com a 
Administração Pública Municipal e v) declaração de inidoneidade para participar de Pregão 
Eletronico ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo; 
 não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
e 
 não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta 
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 
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prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de Junho 
de 1992. 
 
 
 
 
 

Gonçalves Dias/MA, ____ de ______________ de 2021.  
 
 
 
  

 ..........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 

Obs.: Utilizar papel timbrado da OSC 
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ANEXO – IX 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Razão Social:________________________________________________ 
CNPJ:__________________________Insc. Est.:____________________ 
Endereço:___________________________________________________ 
Cidade:________________Estado:______Telefone:_________________ 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 
Vimos apresentar proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 027/2021, cujo objeto 
é______________________________________, de acordo com as especificações e 
características constantes no Anexos I do Edital, o qual é parte integrante do mesmo. 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS UNID. QTD. VL. UNIT. VLR. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL R$  

 
VALOR GLABAL DA PROPOSTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
(nome da cidade) (estado), ___ de __________ de ___ 
 

______________________________________________ 
(nome do responsável legal pela entidade) 

CNPJ da entidade 
Observações: 
 
O valor global da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais, 
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 
a execução do objeto da presente licitação 
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ANEXO – X 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

MINUTA DO CONTRATO DE SERVIÇOS  
 

CONTRATO N.º .......... QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
E A EMPRESA_____________________, PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA. 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, com sede à …………., 404 – 
Centro, CEP: ……., GONÇALVES DIAS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º ......................, através da 
Secretaria Municipal de ..........., neste ato representado pelo Sr. ............ Secretário Municipal, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado.............. doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e do outro lado a empesa .............., CNPJ n.º .,.............. Rua ................., 
Cidade – UF – CEP:............... neste ato representa pelo Sr. ............., portador do CPF n.º 
............., doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo nº 02.2506.001/2021, e proposta apresentada, , que passam a 
integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, 
resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
FORNECIMENTO Nº .........................., regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 

Constitui objeto do presente Contrato a contratação de ENTIDADE sem fins lucrativos para 
prestação de serviços de Formação Continuada para Professores do Ensino Básico e Servidores 
da Secretaria de Educação do Município de Gonçalves Dias/MA. Tipo: Menor Preço por item. 
 

Parágrafo Primeiro – Integram e complementam o presente Termo de Contrato, para todos 
os fins de direito obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital, bem 
como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o procedimento 
licitatório. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 
 

Orgão ............................................... 21 Fundo de Manut. E Des. da Educ. Básica     
Unidade Orçamentária ..............  21.01   Fundo de Manut. E Des. da Educ. Básica     
12.361.0126 1.023 ..............................  Capacitação Docentes Ens. Fundamental 
3.3.90.39.00 ........................................    Outros Serv. De terc. Pessoas Jurídicas 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Pelos serviços do material, ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor 
constante da SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD n.º _____. 
 

Parágrafo Primeiro - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já estão inclusos todos 
os custos e despesas decorrentes de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, 
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou 
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
 

Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação da 
Fatura/Recibo e desde que devidamente atestada a entrega definitiva do objeto, podendo ser 
efetuado por Ordem Bancária ou crédito em conta corrente. 
 

Parágrafo Terceiro – Os valores constantes na presente cláusula serão fixos e irreajustáveis. 
 

Parágrafo Quarto - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Fatura/Recibo, 
será solicitada imediatamente a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse 
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual. 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

2 - O prazo de vigência do presente contrato será da data de sua assinatura ate 31 de 
dezembro de 2021, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante termo aditivo. 
 

Parágrafo Primeiro – Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Administração 
Pública municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro 
dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus para a Administração 
 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA obriga-se a: 
 

a) entregar o(s) material(is) objeto da contratação, em conformidade com as condições 
previstas no Edital e seus anexos, na proposta e na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD. 
 
b) CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Além das obrigações já previstas no edital do Pregão Eletrônico nº 027/2021 e no presente 
contrato, a Contratante obriga-se a: 
 

a) Apresentar juntamente com a Fatura/Recibo, recibo de quitação com terceiros, quando 
autorizada sublocação, referente ao mês imediatamente anterior ao vincendo, em caso de 
atraso no pagamento será aplicado as multas conforme a lei de licitação; 
 
b) Emitir Fatura/Recibo de quitação; 
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c) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por 
ocasião da assinatura do mesmo; 
 
d) Arcar com todas as despesas decorrentes da circulação do veículo como, 
licenciamentos e seguros, bem como todos os outros encargos sobre a prestação do serviço 
têm como INSS, ISS, IR e etc; 
 
e) Apresentar e arcar com despesas de salário, encargos e demais benefícios sociais, de 
motorista devidamente habilitado, responsabilizando-se pelos atos praticados pelo mesmo e 
excluindo o CONTRATANTE de quaisquer ônus, conforme disposição do ANEXO I do edital; 
 
f) Tratar com cortesia e urbanidade os munícipes transportados, os servidores 
encarregados da coordenação do transporte e os fiscais do Município; 
 
g) Permitir aos fiscais do Município o livre acesso aos veículos destinados à prestação dos 
serviços; 
 
h) Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no 
Art. 77 da Lei 8.666/93 
 
i) Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em 
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares deste município 
 
j) Deverá ser instalado na sede do município um escritório administrativo da 
CONTRATANTE, para tratar de assuntos pertinentes a este contrato, devendo funcionar em 
horário comercial. 
 
l) É obrigação da CONTRATADA, que todo funcionário envolvido na execução dos serviços 
deverá ser devidamente uniformizado e portar crachá de identificação. 
 
m) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços; 
 
n). Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela secretaria e cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente. 
 
o) É obrigação da CONTRATADA arcar com todas as despesas de vale-transporte, vale-
alimentação, impostos, encargos sociais e demais tributos do contrato. 
 
p). As equipes de trabalho deverão se apresentar nos postos de serviço de acordo com o 
cronograma. 
 

q) A CONTRATADA deverá apresentar um preposto para a fiscalização, vistoria periódica, 
distribuição dos funcionários nos locais de trabalho e acompanhamento na realização das 
tarefas, quando necessário, bem como a emissão de relatórios semanais dos serviços 
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prestados que serão visados diariamente. Deverá ser pontual, apresentar-se diariamente na 
secretaria, receber demandas do fiscal, repassar as demandas para a equipe de trabalho, 
indicando os locais de realização dos serviços, providenciar o transporte das equipes aos 
seus locais de trabalho, providenciar a substituição dos funcionários imediatamente de 
acordo com a necessidade. 
 
r) Todos os profissionais, que futuramente irão realizar a prestação dos serviços objeto 
deste edital deverão apresentar Prova de reg 

 
s) istro Regional da área de atuação, conforme Lei 6.839/1980 e n° 9.656/1998, que 
deverá ser apresentado no ato da contratação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO 
 

A execução do presente contrato será objeto de fiscalização pela Administração, com as 
atribuições e competências conferidas pela norma vigente. 
 

Parágrafo Único – A fiscalização a que se refere esta cláusula não exclui, elide ou reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e a 
sua ocorrência não implica co-responsabilidade do Contratante, seus prepostos ou agentes. 
 

CLÁUSULA OITAVA - REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO 
 

O regime de execução do presente contrato é de aquisição parcelada. 
 

Parágrafo Primeiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará 
após adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inciso II, da Lei n.º 
8.666/93. 
 

Parágrafo Segundo – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição 
de serviços em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste 
Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES CONTRATUAIS 
 

O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato sujeitará à Contratada, 
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo, às sanções previstas nos arts. 
98 e 99 da Lei Estadual n.º 4.660/86, a saber: 
 

I – perda da garantia; 
 

II – multas percentuais de: 
 

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte dos serviços do(s) material(is) não entregue(s). 
 
b) 0,7% (sete décimo por cento) sobre o valor da parte dos serviços do(s) material(is) não 
entregue(s), por dia subseqüente ao trigésimo dia. 
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III - suspensão do direito de licitar e contratar, segundo a natureza e a gravidade da falta 
e de acordo com as circunstâncias e o interesse da Administração; 
 

IV – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal. 
 

Parágrafo Único - As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela 
de pagamento relativa ao evento em atraso, independente de notificação ou aviso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 
 

A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

§1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do Art. 78, da Lei n.º 8.666/93. 
 

§2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do Art. 78 da Lei n.º 
8.666/93, não caberá ao Contratado direito a qualquer indenização. 
 

§3º. Após o 10º (décimo) dia de atraso dos serviços do objeto contratado, o Contratante 
poderá promover a rescisão contratual independentemente de interpelação judicial, 
respondendo o Contratado pelas perdas e danos decorrentes da rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 
 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante 
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
 

O Contratado se obriga a proceder aos serviços dos bens, objeto deste Contrato, na 
conformidade do constante no Pregão Eletronico que deu origem ao presente Contrato e 
que, com seu anexo, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os 
fins e efeitos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 
 

Parágrafo Primeiro – O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão 
ou transferência, no todo ou em parte. 
 

Parágrafo Segundo – Na interpretação das disposições deste Contrato, os casos omissos 
serão resolvidos com base na Lei n.º 8.666/93, recorrendo-se aos princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições do Direito Privado, desde que compatíveis com os preceitos 
de Direito Público. 
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Parágrafo Terceiro – O Contratado responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de 
atrasos na execução dos serviços do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito 
ou força maior, sem que haja culpa ou dolo do contratado, apurados na forma da legislação 
vigente, quando comunicado ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da 
ocorrência, ou ordem expressa do Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 
 

As partes elegem o Foro da Cidade de Dom Pedro/MA, que prevalecerá sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
Contrato. 
 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, em 02 vias iguais para todos os fins 
de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 
 

 
Gonçalves Dias/MA, xx de xxxxxxxxxxx de 2021.   
 

 
________________________________ 
CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 
 

 

_________________________________ 
CONTRATADA 
Representante Legal 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

__________________________________ 
CPF: 
 

__________________________________ 
CPF: 
 

 




