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PROCESSO N6. 068/2022 _ PMAAP

MINUTA DO EDITAL

A PREFEIÍuRA MUNICIPAL DE ALTo ALEGRE oo PINDARÉ. ifA, inscTite no oNPJ
sob no 01.612.832/000't.21 , sêdiada na Av. João Xxlll, S/N - Centro, AIto Alegre do pindaré - MA _ MA,
CEP n' 65.398-000, por intermédto de seu pregoeiro, designâdo peta porlai,i no O21t2021, pubticada no
DiáÍio oficiaf do Município no dia 04 de Janeiio de 2022, reva âo mnhêciÍrenlo dos int.rossados que
rêâlizará licitaÉo ná mod-alidâde pregão ne íorma ELETRôNICA, do tipo ironor prêço poÍ |TÊ ,@nforrnê descrilo neste Edital e seus Anexos ê em conformidade com o disposto na da Lêi .;1O.52O, do 17dê julho dê 2002, do D.crêto no 10.024, de 20 dê sêtembro de 2019, apticend; ;lbsidiariâmênte â Lei
Federal nô 8.666 dê 21 dê junho de 1993 e suas alterãçõês ô demais nornus pertinànies a especie.

Data da sêssão: / /
Horário: 

-:_h- 
- -Locâli Portal Comprâs Públicas - www.porteldecomorasoublicâs_com.br

í. OO OBJETO

1.1. A presênto licilaÉo têrn por objeto a Contratâção peÍê Contrâtaçào dê ampÍêsa parâ píestâgão
do §6.yiços dê platEfoÍma educacionát de int6ligáncta artiíciat óom o obj;fivo de aiignosfiàar
lacrrna-s dê apÍendizagem.nas disciplinas êstuoúas por atunos ài Jrieiao oasica a-p"rfir a,anaÍso de dadoa cognitivos, psicométÍico§. componâmontâis e pedâgógicos, conÍoíne
especificêçóes constant6s do projêto Básico _ ANEXO l, páíe iniegÍante d€sie Edrtât.'1.2. A licitâção sêrá Íeatizâda em 1 I um) hem
1 3. O critéÍio de julgarnento adotado será o rnenor preço poÍ |TEM, observadas âs êxigênciâs contidas
nêstê Editâl € s€us Anêxos quênto às especilicáções aã o6leto_
1.4. O vato. global estimado desta licitâÉo é de h$ fOO.aOó,OO lcem mit e oitocontos rcais).

2. OOS RECURSOS ORÇArrENTÁR|OS

2.1. As desp€sas para atêndor a €sta ltcitaçào êsrão programadas em dotaçào orçamentárie própria,prevista no oÍçârnento p ara o exercicto de 2ó22. na classrficação abaixo: '
02 PODER EXECUTIVO
04 FUNDO MANUT . E DES. EDUC BASICA . FUNDEB
12.361.0O12.2019.00003_3 9039.00 - OUÍROS SERy/ÇOS DE TERCEIROS - qESSOA JURID1CA

3. DO CREDÉNCIAIúENTO

3.1. O CrêdênciaÍnento é o nível básico doÍegtstro cádastrel no SICAF, que pêÍmite â párlicipeção dos
rnteressâdos ná rnodâlidadê licrtátóriâ prêgáo, êm suâ forma eletrônicá. '
3.2. O cêdâsko no SICAF deverá ser feilo no portal dê Comprês do covemo Fêderal. no 6íü0[ /vw.comorasoovernêrnentârs.oov br, por meio de cêÍtificâdo drgitar conferido pera rníaaestrurura de
Chaves Públicas Bíâsilêirâ - lCp - Brasil
3.3. O credenciernento junto ao provedor do sistema implica
reprêsenlente legel ê a pÍesunção de sua cepâcidadê técnic€
â êste Pregão.
3.4. O licitantê Íesponsabiliza,se €xclusiva o formâtrnent6
essurl€ coÍllo firÍnês e veídadeirâs suas proposles ê

a rosponsabilidede do licitiante ou dê sêu
pâra realizâÉo das Íans€çôês inerenlos

pelas kansações êíêluadâs em sôu norn6,
seus lances, inclusiv6 os atos praticados
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direternente ou por sêu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sislêrna ou do ór9áo
ou êntidade promotora da licitaÉo por eventuais danos dêcorÍontes de uso indevido das credônciais
de ac€sso, ainda que poÍ lerceiros.
3.5. E de responsabilidade do câdastrado confeÍir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
Ínantê-los etualizâdos junto aos órgãos r€sponsávêis pelâ iníormação, dêvêndo procodeÍ,
imediatarnento, à corrêçâo ou à alt6reÉo dos registros tão logo idenüfque incorrêÉo ou aquel6s se
tomêm dêsâtuâlizedos.

3.5.1. A não obsêrvância do disposto no subitem anterior podêrá onsêjar dêsclâssilicáçâo no
momênto da habilitaçáo

4. DA PARÍICIPAçÁO NO PREGÃO.

4.1. Poderão paí,cipar deste Prôgão intêressados cujo raÍno de âtividede seja compatívêl com o obi€lo
desta licitaÉo. e que ostejam com Credonciarnento Íegular no Sistemâ de Cadastrâri€nto Unifcâdo de
Forn6cedorês - SICAF, conforÍne disposto no art. 9o da lN SEGES/I4P n'3, de 2018.

4.'1.1. Os licitentes deverâo utilizar o certificâdo digitâl para e6sso ao SisteÍÍÉ.

4.2. O presente Prêgão é desünado â AÍtlPLA CONCORRÊNCn.

4-3. Sêé concôdido tratamênlo Íavorêcido pare as microqmproses e empíêsas de pêqueno Porte, pâra

as sociêdádês clop€retivas mencionâdâs no ertgo 34 dâ Lêi no 11 488' de 2007, paÍa o âgricultor
femilier, o produtor rural pessoa físicâ ê para o microempreendedor individual _ MEl, nos limites
prêüstos da Lei Complemêntâr no 123, dê 2006.

4.4. Não podêrão participaÍ dêsta licitação o§ intêressados:
4.4.1. proibidos de pâdcipar de licitaçõe6 e celêbmr contratos âdministrativos, na forrm dâ

lêgislâÉo ügênte;
4-4.2. que não atêndem às condições deste Editâl ê seu(s) ânexo(s);
4.4.3. êskangekos que não tenham representâção legal no Brasil com Poderês expre§sos para

recêbeÍ citação e rêspondeÍ edminisfativa ou judicialrnente;

4.4.4. que sã enquêdrem nas vedaçôes prêvista§ no artigo 9o da Lei n' 8 666, de í993;
4.4.5. que estejam sob falêncie, concurso de crêdores, concordata ou êm procê§so de

dissoluÉo ou liquidação;
4.4.6. entidados êmpresaÍiais quê estejam reunidas êm consórciol
4.4.7. Organizâçôes da Sociedade Civil dê lnteresse PÚblico _ OSCIP, atLlândo nessa condiÉo
(Aórdão no 746/201 4'TcU-Plenário).

4.5. coÍÍro condiFo para parlicjpâção no Pregão, e licitante essinelará "sim' ou "nâo" €m câÍlpo
pÍóprio do sistêrne eletÍônico, rêlativo às sâguintes dedarêções:

4.5.1. quê cumpre os requisitos êstâbelecidos no artigo 3" dâ Lei Complementar no 123, dê

2006, estando aplâ a usuiruir do tratârnento favoreddo êstabeleodo êm seus arts 42 a 49;

4.5,1.1.nos itens exclusivos para participeÉo de microempÍê§ês e empreses de
pequêno portê, a assinalação do cámpo 'não" impodká o pro§êêguirnento no

certâme;
4-5.1,2. no§ ilens em quo a pârticipação não for exclusiva pârâ micÍoempresas e

empr€ses dê pêquêno porto, a essinalâção do câmpo "não'âpênas produzirá o

efeito de o licitant6 não ter direito êo trâtãrnento favorecido pÍeüsto nâ Lêi

Complementâr no'123' de 2006, mêsrno qu6 microempresa, êmpÍesa dê

Pequêno PoÍlê'
4.5.2, quê €stá ciente e concorde com as condiçóês contidas no Edital ê sêus anelos;
4.5.3. que cumpre os rêquisitos para a habilita€o dêfnidos no Edital ê que a proposta

epresêntede 6stá êm coníormided6 com âs eigênciâs editalícies;
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no certame, ciente da

4,5-5. quê não emprega monor do 18 anos êm trabâlho noturno, pôrigoso ou jnsâlubÍe e não
emprogâ r€nor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de âprendiz, nos
tênnos do artigo 7', XXXlll, da Constituição;
4.5.6. que â proposta foi elaborada de forma independente, nos teíÍDs dâ lnstruÉo Normativa
SLTI/MP nô 2, de 16 dê setembro de 2009.
4.5.7. que não possui, êm sua cedêiâ produtiva, empregedos executando trâbalho dogradante
ou forçado, obsêrvando o disposlo nos incisos lll e lV do art. 1o ê no inciso lll do art.5o da
ConstituiÉo Fedêral;
4.5.8. quê os sêrviços são prêstados poÍ empresas que comprovem cumprirnonto de Íeserva
de cârgos previstâ em lei parâ pessoa com dêÍiciônciâ ou paÍa roabilitado dâ prêüdêncaa
Soci6l e que atendam às Íêgras dê acêssibilidâde proüstas na legisláção, conto.m6 disposto
no a.t. 93 dâ Lei no 8.213, de 24 de julho dê 1991.
4-5.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7-174, de 2O1O, estando aplo e usulruir dos
criiérios de prefe6ncia.

4.6. A dêclarâÉo falsâ rêlativa ao cumpÍimento de qualquer condição sujêitará o licilante às sançóês
previstâs em lei e neste Edital-

5. DA APRE§ENTAÇÂO DA PROPOSTA E DOS DOCUIIIENTOS DE HABILIÍAçÃO

5.1.Os licitantes ôncãminharão, exclusivâm€nte por meio do sistema, concomitânlêít€nte com os
documôntos d€ habilitação exigidos no êditel, pÍoposta com a descriÉo do objeto ofertâdo ê o preço.
ató a data ê o horário estrabelecjdos para ebêrturâ dâ sessão públic€, quando, então, ônceÍÍar-sê-á
êutomaücámente e êtepa dê onvio dessa documêntação.
5.2. O envio da proposta, acompânhadê dos doorrnêntos de habilitação êxigidos n6st€ EditâI, ocorrerá
Por meio de cheve dê âc€§so € senha
5.3- Os licitantes poderão deixâr dê sprosentar os documentos de habilitação que constom do SICAF,
assoguÉdo eos dernêis licitantes o direito de acesso aos dedos constantes dos sisternãs.
5.4. As Micro€mpresas e Empresas de Pequeno Po.te devêrão encaminhar a documentáqão de
hâbilitação, Éinda que haja alguma restriÉo de r€gularidâdê liscâl e t.abâlhasta, nos termoô do art. 43,
§ 1ó da LC no 123, dê 2006.
5.5. lncumbirá ao licitent6 ecompânhar âs operaÉes no sistema eletrônico durante a s€ssão plblicá do
Píêgão, fcando responsável pelo ônus decoríentê dâ perda de negócios. diante da inobservância de
quaisquêr mensagens êmitidas pelo sistema ou de sua desconoxão.
5.6. Até a ab€dura da sêssão pública, os licltântês poderão retkaÍ ou substituir a proposta e os
documêntos dê habililaÉo antêdormente inseridos no sistema;
5.7. Não sêrá êstab€lecida, nessa etapa do c€rtarne, ordem de classifcâÉo entrê as propostes
apresentadas, o que som€nte ocorrerá aÉs a realizaçáo dos procêdarnGntos de nogocieÉo ê
julgamento dê propostâ.
5.8. Os docurnêntos qu6 compôêm 6 proposta e a hâbilitâÉo do licitânle mglhor classificádo sornente
serão disponibilizados pêra avaliâção do pÍego€iro e pâre ecêsso público âpós o êncêrram€nto do
ênvio de lâncês

6, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1-O licitantê devêrá ênüer sua píoposta mediantê o píeenúirnento, no sistôÍÍre €lêtrônico, dos
sêguintes cámpos:

6.1-1. Valor unitário e totaldo item:
6.1.2. l.íarca;
6.'1.3. Fabícâhtei

Av. João XXÍt, S/t{ - Cênko
CNPJ : 01.612.832,/0001 -21

4.5.4. quê inexistem fâtos impeditjvos perâ sua habiliteÉo
obrigatoriedade d6 declêrâr ocorrências postêriores;

Minure do Ediiâl Prêgão Erêrrôni» n / - CPUPMMP/MA
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6.1.4. DêscriÉo detalhada do obj6tô, contendo as inforrmçôes simiteres â especificação do
Proieto Básico: indacando, no que for eplicável, o modelo, üazo de valklade ou de gaíahtia.

6.2. Todas as espêcifcaçôes do objeto conlidas na proposla vinculam a Contrêtadê.
6.3. Nos valorês pÍopostos estarão iôcluso6 lodos os custos operacionais, encârgos prêvidenciários,
trâbalhistas, tributários, cornerciais s quâisquer outros quê inodâm direta ou indirêtâÍnente no
Íomecirnonto dos bens.
6.4. Os prêços ofêrtados, tânto na proposta iniciâl, quanto na 6tepa de tancês, serão dê exclusive
responsâbilidêde do licitante, não lhe assistindo o direito de plêiteaÍ quatquer alt6raÉo, sob âtegaÉo
de erÍo, omissão ou quâlqu€r oufo pretexto.
6.5. O prazo de vâlidade da proposta náo s6rá inferior a 30 (trinta) dias, a clnkr da dala de suâ
apresentaÉo.
6.6. Os licitâniês devem respeitâr os preços máxirnos êstâbêlecidos nas noÍÍnas de rêgência de
contÍataÉes públicás fêderais, quando parliciparem de licitaçôês públicas;

6.6.1- O descumprimento dâs regrâs supramêncionedâs pela Administração por parlê dos
contretados pode enseiar a fiscâlizâÉo do TribLrnal de Contas dâ União e, âpós o devido
proc€sso lêgal, gerar as seguanles consequências: assinalurâ do prezo pâra á àdoÉo
dâs rn€didas necessáíiâs âo exalo cumprimenlo da lei, nos terrnos do art. 71, incaso lX,
da Constiluição; ou condênâção dos âgentes públicos rêsponsávêis e dã êmpresa
contÍatada ao pagemento dos prejuízos ao erário, cáso verificâda a ocorÍônciâ dê
supeíafuramênto por sobrepreço na execuÉo do contato,

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSTFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORiiTULAÇÀO DE
LANCES

7.1. A aberfure dâ pÍesenl€ licitação dar-se-á em sessão pública, por mêio de sistêÍm eletónico, na
deta, horário e local indiGados nestê Edital.
7.2- O Prego€aro vêíiÍcará as propostas apresentadas, dêsdassifcando desde logo aquelas quê não
estejam êm conÍoÍmidadô com os requisitos estabelecidos nêsto Edital, contênham vícios rnsanávois
ou não epresentem as êspecifcaçôes técnicas exigidas no projelo Básico.

7.2-1. Também s€rá desclassifcadâ a proposta que identifique o licjtante.
7.2-2. A desclassiÍicâÉo será sempÍe íundamentâda e Íegistrada no sistema, com
acompânhârnento em tempo real por todos os participantês.
7.2.3. A não dêsclâssifcação da proposta não impede o sêu julgamento dofinitivo em sentido
cont ádo, levado a efeito na fâse de ãceitaçâo.

7.3. O sistemâ ordenârá automaticâmente as propostas classificâdâs, sendo quê somêntê estas
participârão dâ Íase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprjo para troca dê mênsagens êntrê o prêgooiro e os licitantes.
7-5. lniciâde a êtapâ competitiva, os licjtantes devêrão enceminhar lances exclusivaÍiênte por rneio do
sisteínâ eletrônico, sendo irnediatamente informados do seu recebirnento e do valor consignado no
registÍo.

7.5.1. O lancê dêverá ser oísrtado pelo menoÍ vêlortotal.
7.6. Os licitantes poderão oíerecer lances sucêssivos, observando o horádo fxado pere ebêrturâ da
sêssão e as regres eslabêlecides no Edrtal
7.7- O licitanle sornêntê poderá ofêrêcer lânco dê vâlor infêrior ao último por êle ofertado e r€gislrãdo
pelo sistema,
7.8. O inierwlo mínirno dê diÍerençá de vâlores enlrê os lencês, que incidirá tânto em rêlâçáo eos
lancês interÍrÉdiários quanto em releÉo à proposta que cobrir â Ítelhor ofeÍta devera ser R_g 50,00
(cinquênta) reais
7.9. O intervalo entre os lances ênviados pelo mesmo ticitãnte não podêrá ser inÍerior a ünlê (20)
segundos e o inleryalo êntre lances não poderá ser infêrjor a lrôs (3) segundos, sob pena dê serem
automaticarnentê desc€rlados pelo sislerm os respectivos lanc€s.
7.10 Será adotado pârê o envio de lancês no pregão êlêtrônico o modo de disputê "âberto", em que os
licitentês apresênterào lencês públtcos e sucêssrvos, com pÍorrogâções.

*
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7.11 A etâpa de lances de sessão públicê terá duração dê dêz minutos e, eÉs isso, sêrá
aulornaticarnonte pelo sislêrna quando houvoí lance ofertado nos últiítos dois minutos do
duraÉo da sessão pública.

pronogeda
periodo de

7.12 A prorrogaÉo automática da etapâ de lances, de que lratâ o item anterioÍ, será do dois lninutos e
ocoÍÍorá §ucessivarnente sempÍe que houver lances enviados nêsse periodo dê prorrogaÉo,
indusivê no cêso de lances interrnedtários.

7.13 Nâo havendo novos lencês na formâ estâbelecidê nos itens anteíores, a sessão públicâ êncerrer_
se-á autoÍYÉticêmente.

7.14 Encêríada e fese competitiva sem que hajâ â proÍrogaçáo automátic€ pelo sjst6ma, pod6rá o
prcgoeiro, assêssorâdo pela equipe de apoio, justiÍicedemênte, admitir o reinício da sessão pública de
lancês, em prol dâ consecuÉo do rnelhoÍ preço.
7.'15. Em ceso de falhe no sislême, os lânces em dêsacordo com os subitêns ânleriores devêrão sêr
dosconsiderâdos pêlo pregoôiro, devendo a ocoÍrência sêr comunacada irnedialaÍn6nte à secrêtâÍiâ de
Gêstão do Ministério da Economiâ;

7.15.1.Na hipótese do subitem antêrior, a ocorrência será regiskadê om campo próprio do
sisterne.

7.16. Não serão âceitos dois ou mais lancÉs de mesmo vâloÍ, prêvalêcendo aquêle que for recôbido €
registÍado em pÍimeiro lugar.
7.17. Duranle o trânscurso de sessão pública, os licilantes serão informados, em lêmpo r6al, do valor
do menor lance Íegistrado, vedada a jdentificâcão do ticitante.
7-18, No câso de desconexão com o prsgoeiró, no cteconer dâ etapa competrttva do pÍegão, o srslerm
ol€fónico podeÉ peímanecêÍ acessivel aos lictlsntes parâ a Íecepçào dos lances,
7.'19. Quando a desconexâo do sistoÍnâ eletrônico pârâ o pregoêrro persistjr por tempo stlperior a dêz
minuto§, â 

-sêssão 
públicâserá suspensa e reiniciada soínenttapós à€corridâs vint6 e quatro horas de

:ojlulcâ^ç:9 9o latg eelo Pregoeiro aos pêrticipanles, no sítio etêtrônico utitizado para divLlÍgeÉo.720 O Crilério dê jutgamento adotádo seÍá o menor preço, conformê dêínido neste Êdiá e seus

7-21. Ceso o licitante não apresente lanc€s, conconêrá com o valor de sua proposta.
7.22. Em relaÇão a itêns hão excl]sivos pâra participaÉo de microempresâs e empresas de pêquêno
porls, urm vez,enceírada â elapa de lances, será efêiivada a verific€ção automátics, junto à Recêitâ
r-êderar, do poíte da entidade empresarial o srstema idêntrfrcârá em corune píópria as microêmpresas
: :rnpr:sas de pequêno porle partiopantes, procedondo à comparação com os valores dâ p;irneira
colocada, se.6slâ foí empr6sa de mãioÍ portê, assim corno das dermis clâssificâdas, pâre o fm dê
aplrcaÊse o disposto nos ans. 44 e 45 dâ LC no 123, de 2006, regulâÍnentade pelo Dêcrêto no 8.S3g, de
2015.
7.23. Nêssas condiçóes, a6 propostas do mtcroempÍesas ê €mpresas de pequeno pone quê sô
encontrarêm na Íaixa de atá 50Á (cinco por cento) ecima da rnelhor propostâ sorão considoradas
empatade§ com ê primeira colocada.
7.24. A rnêlhor crassifcada nos termos do item anterior têrá o dirêito d€ enceminhar uma úrümâ ofertapare desêmpâte, obrigatoriarnentê em valoÍ inferior eo da prirnêira colocâdâ, no prezo de S (cinco)
minutos controlados pêlo sistêÍnâ, contados após a comunicaÉo eutomática para tanto.
7.25. Caso e microempresa ou â emprêsa de pequeno port! melhor classifceda desista ou não se
mnifestê no prazo estabelecido, serão convocades as demais licitentês microempresa e empresa depequeno porte que se encontrem naquelê intêrvelo ds 5% (cinco por cento), na ord;m de classiÍcâÉo,
para o exêrcício do mêsrno direito, no prazo estabelecido no subitêm anterioÍ.
7.26. No caso dê equivalôncia dos vâlores eprêsentados petas microemproses e empresas de pequeno
porte quê se en@ntrêm nos intervelos estaberêcidos nos subilons anteriores, seà reêrizado sortêio
entre eles para que sê tdentifique aquêla que prjíneiro poderá apresentar melhor ofêrta.
7.27 Ouando houveÍ propostâs beneficjâdas com as margons do preíêrência 6m relação âo produto
êstaangeiro, o criterio de des€mpâte será âplicado exclusivamenle entrê âs propostas que Íizeiem jus
às margens d6 preferência, conforrne regularnênlo.
7.28- Havêndo eventuâl empate entre proposlas ou lancês, o critério de desempâtê sorá aquelê
previsto no art. 3o, § 20, de Lei no 8.666, de 1993, assogurãndo-so â preÍeÍênciâ, sücessiv6menle, aos
bêns pÍoduzidos:
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7 .28.1 . no pais:
7.28.2. por êmpresâs brasileirasl
7.28_3. por êmprêsas que jnústam em pesquisa e no desênvolvim6nto de tecnoJogiâ no pais;
7.28.4. por emprêsas qu€ c.mprovêm cumprimento dê reserva de cargos preüsÉ 6m lêi pare

pôssoa com deficiônciâ ou pârâ Íeabilitedo da píêvidência Social ê quê etendam às
regras de acossibilidadê preüslas na legislaÉo.

729. Persistindo o êmpâte, a proposle vêncedorâ ierá-sorteada pêro sistêmã erotrônico dentrê âspropostas empatâdas.
7.30. Encerrada a etapa de ênvio de lances da sêssão pública, o prêgooiro deverá oncâminhar, pelo

sisterm.êlêtrônico, contrâproposta áo licitente que tenha apreseÃtado o Ínêlhor preço, paÍa qu6
sejê obtida rnelhor proposlê, vedâda â negociâção em condições diíêrentes das právisàs neste
Editat.

7.30.1. A negocieção será realizada por mêio do sislerm, podôndo ser acompanhada pêlos
demais licitantes.

7.30.2. O pregoeiro solicltará êo ticjtante rnelhor dassilicâdo que, no prâzo dê 2 (duâs) horas,envie a proposla adêquêdâ ao únimo lânce ofertado após â negociaçâo reâtizaOa,
âcompenhadâ, sê for o caso, dos docurnêntos compl€me;târes, quándo nêcessários à
conllrmâção dâquetês êxigidos nestê Editat ê já aprêsentados./.r r. 

^pos 
â negodaÉo do proço, o pregoêiro iniciará a fase de ac€itação e julga[Ento dâ proposta.

8. DA ACEITABILIOADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encôrrada a etâpa do negocração, o pÍegoeiro exâminará a proposta classifcâda em priÍyEiro lugarquanto à_âdequação ao objeto ê á compatibitidade do p."ço 
"; ;ui;ú;;;.áximo estiputado ;;;conkêtaÉo nêste Editât € om sous ân^exos, observado o di;posto no p'á,àgrãfo ini_ ao 

"it. 
z" 

" 
ãà §9o do ârt 26do DêcÍ6to n 1O.O24t2O1g

l^r._O_.l,.*1,: lr-li!.-do- corno produtor rurâi_pessoa íísica deverá induir, na sua propostâ, ospercentuets das contnbuições prsvislas no art. 176 dâ lnstrução Normativâ RFB n. 97í, ào 
.2OO9,.em

razão do disposto no art. 1g4, inoso V, sob pena ae aesctassiicaçao.
o.r. ierâ oesdasgicada e oroôôstâ ou o lâncê vencedor, aprésentar preço Íinal superior ao preçomáximo fixâdo (Aórdâo no í4b5i2o1e rcú --pi""ã,iãi -' -*;;::;;;ã, ';."ç. 

manúesramenleinoxêquívêl.
8.3.í. Consrdera-s€ in€xequivel â proposte que âpresênte preços gtob6l ou unitánosstmoo cos, trnsonos ou de valor zero. incompalíveis com oÀ preços dos insurnos es3láíos de mercâdo, ecÍescjdos dos respêctivoi .n"..go", 

",nJ.!r. o ato convocâlóÍioda licitaÉo não tonha êstâbêtecjdo limrtes minimosl ei""i" qi""O" se referirem arnateriais e.instalaÉes de propnedade do pÍóprio ticitenle, para ài quais ole renuncie aparcela ou à totalidedê dê rêmunerâçáo.
8.4. Na hipótêse ds nec€ssidadê dê suspensão da sessão públicâ para a Íeelizaçáo de diligôncias.@m vistes âo sâneamênto das propostâs, a sessão púbtica'somÀnú pod6rá sêr reiniciadâmôdiantê eüso prévio no sistêma mm, no minirb, ,inà 

" 
q;"tro À;;" ãe entecêdêncie, e aocorÍênqa será regrstrada em âtâ,

8.5. O PÍêgoeiro podêrá convocar o licitentê pâre ênviar documento digital complern€ntâa, por m€io defuncionâtidade disponívet no sjstema, no prazo de 24 (vintê e q";t;;i;;;s, sob pêna dê hãoacêitaçâo da proposta.
8.5.1. O prazo ostabelecido pod6rá s6r

justificâda do licitanle. formulâdâ
Pregoeiro.

prorrogado pelo Pregoêtro poÍ soliotaqão escÍda e
anles do Índo o pÍazo,6 ÍormaÍm€nte âceile pelo

8.5.2. D€ntre os documentos passiveis de solicitâÉo pelo pregoeiro, destacãm-s6 os quê
cohtenham as cerâcterísticâs do malêÍiat oienaâo, tais t."' ."iü. -úãàr., 

fip",fabíicânte ê procêdência, além dê outras inforrneçôes perlinentes, a eiàmpro aecâtálogos, folhetos ou pÍopostas, encaminhados poni,eio 
"tetrOni"o, 

ãr, Ji; " "."o,
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por oulro meio e prâzo indicados pelo Pregoeiro, sêm prejuízo do seu
sistêma êletrônico, sob pene de não acêitaÉo de propostâ.

8.6.0 licitante que náo aprcsêntar o documento comprobatüjo, ou cujo produto náo atencler aos
tegulamentos técnhos peninenles e normas técnicas brasileiras apticáveis, náo pderá ustÍrui da
aplicaçáo da maryem de preÍeÉncia, setn preluízo das penatidades cabÍveis.

8.6.í. Nessa hipótese, bern coho em caso da inabititaçáo do ticitante, as p/opostas seráo
reclassificadas, pan Íins de nova aplicação da maruem de prefeência.

8.7. Sê a proposte ou lance vencedor for dêsdâssificado, o pregoeiro examinerá a proposta ou lencê
subsêquenle, e, essim sucessivernente, na ordem dê classificeÉo.
8.8. Havendo nêcêssidade, o Pregoeiro suspendêrá a sessão, informando no .chaÍ, a nova datâ e
horário parâ a sua continuidado.
8-9. O Progoeiro poderá encâminhar, por meio do sistêmâ etet ônico, mntraproposta eo lidtanta quê
âpre§€ntou o lâncê rnâis vantai)so, com o fim de nêgociâr â obtenÉo dê rnelhor preço, vedâde a
nêgociaÉo 6m condições divêrsas das previstas neste Editê|.

8.9.í. Também nas hipóteses em que o prêgoêiro não acêiter â proposte e pâssar à
subsequente, poderá nêgodaÍ com o licitântê para que sêia obtido preço rlelhor.
8.9.2.4 negociaÉo será reâlizâda por meio do sistêrÍtâ, podendo;er acompenhada pelos
dermis licitantes.

8.'10. Nos itens não êxclusivos para a participâção dê microempresas e ômplesas de pequeno portê,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o progoêko pessar à subsêquentê, haverá nova
verificâÉo, pelo sistêma, da evêntual ocorrência do empete ficto, prôüsto nos artigos 44 e 45 da LC nó
'123, do 2006, seg'rindo-se a discjplina ant6s êstabêlecida, se for o caso.
8.l1.Encerrada a enálise quanto à âceitação da proposta, o pregoeiro vetificaÍá a hâbilitaÉo do

licitantê, observado o disposlo neste Edital.

'. 
DA HABILITAçÁO

9.í. Corno condiÉo prévia ao exame dâ documenteçâo de hâbililâçáo do licjtânto dêtentor da
proposta dassificada em prirneiro lugâr, o pregoêirc veÍific€rá o eventual desqrmprim€nto das
condiçôes, de pârticipação, espêcialmente quanto à êxislêncie dê sanÉo que impeçâ a
perticipaÉo no certemê ou a future contÍatação, mediante e consulta eos seguintes cadastros:

9..1..t. SICAFi
9.1.2. Consultâ Consolidada de pessoa Jurídicâ do Íribunal de Contâs da Uhião

(httos.//ceÍtidoes-aot aops.tcu oov br/)
9.1.3. A consulta aos cadastos será realizada em nomê dâ empresa licitante e também dê seu
úcio majoratário, por forç€ do artigo 12 da Lei n. 8.429, dê 1992, quo pr6vô, donh6 as sânF€s
impostâs âo rêsponsávêl pelâ prátice de âto de improbidade adminishativã, a proibiÉá de
contratar com o Poder Público, inclusive por internÉdio de pessoa juíídica da quet sejâ sócio
mejoÍitário.

9.1.3.1.Caso conste nâ Consultâ dê SituâÇão do Fornecedor a oxislênciá do
OcoÍências lmpêdjúvas lndirêtâs, o gestor diligenciará pêrâ vêrifcâr se houve
fraude por parte des empresas epontâdas no Relalóío dê Ocôrrências
lmpêdilivas lndiretes.

9.'1.3.2. A tentativâ de buía 6êrá vêriícâdâ por mgio dos vínculos sociêtários, linhas de
fornecimênto similêrês, dentre outros.

9.1.3.3. O licitante será convocado para ÍnanifestaÉo previarÉnte à sua
desclassifcaÉo.

9.'1.4. Constâtada a êxistência de sanção, o Pregoeiro rêputará o licatante inâbititado, por fâltâ
dê condição dê pârticipação.
9-'1.5. No cáso de inabilitaÉo, havêrá novê vêrifcaÉo, pelo sisterna, da êvenlual oconência do
êmpale ficlo, pr€visto nos arts.44 6 45 da Lei Complên€ntar no 123, de 2006, s€guindo-sê a
discjplina ântês estabel6cida para acêitâção da propostâ subsequento.

ultêrjor ênvio pelo
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9.2. Somente hâvêrá a necessidadê de comproveção do prêenchimento de requjsitos mêdientê
âprêsenteçao dos docuíientos originâis não-digitâis quândo houver dúvida em relação à
intêgridade do documento digital.

9.5. Não serão ecêitos docurEnlos dê habiliteÉo com indicâÉo de CNPJ/CPF diferêntes, salvo
aqueles lôgalrnente permitidos,

9.6. Se o licitante for e matriz, todos os documêntos dêvêrão estar êm norne da mâhiz, ê se o licitante
for â flial, todos os documenlos deverão estar em nomê dâ Ílial, ôxcêto aquelês documêniosquê pela própria nâlureza, comprovadam€nte, Íorem emitidos soniento em noÍn€ da matriz.I6 1. Serão acêitos regrstros de CNPJ dê ticitante matnz e fitial com difeíençes dê númeíos de

docum€ntos pertinentes eo CND ê ao CRFiFGTS, quando for @mproveda a
centíalizaÉo do rêcolhirnento dessas contribuiçôes.

9-7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os ricitântes devêíâo encâminher. nos lêrmos deste Editâr â
docunEntaÉo relecionâda nos itens a seguir, para fins de habilitaÉo:

9.8. Habilitação iurídice:

9.8.1. No caso de êmpÍêsário indiüdual. inscnÉo no Registro públrco de Empresas Mercântis,
â cargo dâ Junia Comercial da íospective sede;

19:1 T :: tÍarando de microempreêndedor individuat _ irEt: Ceíificâdo da Condiçáo dê
MrcÍoemprô€ndedor lndiúdual - CCIúEI, cuja aceitaçâo Íicará condicionada à v6rifcâçâo da
au-tentcidadê no sítjo www.portaldoempreenàedor. gov.br;
9.8.3 No caso de sociedade ompr€sáriâ ou êmpre:a individual de responsabilidadê limitada -
EtKELt: êto @nstjtutivo. êslaluto ou conhato soctâl em vigoÍ, deüdârnênte reglstrado na JunleCornercial da respecliva sêde, ecompanhado de dãcumento *.proUãtorio A" 

""u"ádministradorês;
9.8.4. inscrição no Registro públjco dê Emprêsas À,4ercantis onde opera, com avêrbaÉo noRêgrstro ondê tem sede a nÉtíz no caso de ser o partclpante suiurá, nfi"iãu ag,ànda:I8.5. No câso dê sociêdadê sjmptes: rnscriÊo do 

"io -*tiirr,rã'no úrstro Civil dasressoes JufiOtcâs do local de suâ sede. ecompenhâdâ dê prova da indi;Éo dos seusadministradores;
9.8.6. No câso de cooporativat ata de fundação e ostatuto social em vigor, com a ata deassêmlrteiâ que o êprovou, deüdam€nle ârquivado na Junta Comerciàt ou insinto no neglstroCrvit das Pessoas Juridic€s da respectivê sedê, 0., como á ràgi"tro al ii. iãL o 

"rt. 
roz a"Lêr n" 5.764. de I971,

9.8.7. No caso de agricuttor famitiar: Dectaftçáo de Aptidão ao pronaf _ DAp ou DAp_p válba,ou, ainda, outíos documentos detihidos petà Secretaria Especial di ngiiitúÁ fa_ib, e OoDe^senvolvjmento Agíáíio, nos termos do ad. 4o. sz" ao oeieio À. í.zià1. ie ídiz.
9.8.8. tvo caso de produtoí rurat: matncuta ná cadastro É"p""in"ã ãã libls _ cEt, que
comproue_a quêllcaçào como üoclutot ruÍat pessoa fÍs/,ra, .,os temo i ai nil",ço No_aiiu"RFg n 971. de 2009 @ns 17 ê 19 e 165)
9.8.9 No-caso de êmpresa ou sociedade estrângeirâ em funcionam€nto no pâÍs: docrêto dêautorizeÉo;
9.8.10. Os docurnentos acima doverão ostar acompânhedos de todas es altêraçô€s ou daconsolidaÉo respecliva;

9.9. RêgulaÍidade Íiscal ê tíabalhkta:

9.9.1 provâ.de tnscriÉo no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas ou no Cadastro det essoas t-isicas. conÍormê o câsô:
9.9-2._prova dê regularidade fiscâl peranle a Fazendâ Nacional, mediantê âpresentação de
f.1^9::":Ip^*-d"-,"g1u:l1melre.pet9 sêcrêrârie da Receira reáerai oo Brasit (RFB) i peraprocurâdone-Geret da Fâzende Nacionâl (PGFN), referentê a todos os créditos tdtutáriosíedêrais ê à Divida Aüva da União (DAU) por elas'administraaos, inJusive ãfuetes Í6lalivos à

Mnúa ao eaiar- eregao eerrô;boF--J :ôFrF
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Seguridâde Socjal, nos terrnos da portiaria Conjuntâ no j.751, de 02110/2014, do Socretário da
Receita Fêdêrâl do Erasil ê da procúradora-Gerâl da Fâzenda Nacional.
9.9.3. prova de regularidede com o Fundo ds cerântia do Têmpo d6 Servjço (FGTS);
9.9.4. prova dô inexistêncaa de débitos inadimplidos pêrante a rusüç€ doira'balho, nrediante a
apresentâçáo dê certidão nêgãüva ou posiüva com efeito de hegativã, nos te.ÍÍbs do Título Vll-
A-da Consolidação das Leis do Írabalho, aprovadà pelo Decrêtõ_Lêi no 5.452, de 1. de mâao dê
í943:
9.9.5. prova dô inscrição no c€dastro dê contribuinles estadual, rêlativo âo domicílio ou sed6 do
Iicitãnte, pêrtinente âo sêu râmo d€ âtividadê ê coÍnpêtível com o objêto contratual;
9.9-6. prova de rêgularidade com e Fâzenda Estâdual do domicíio ;u sêde do licitantê, rêlativa
à atiüdadê êm cujo exercicio @ntratâ ou concorÍê:
9.9.7..caso o licitentê seje considêrado isento dos tributos êstâduais relâcionados ao objeto
licitatúio, dev6rá comprovâr tal condiÉo msdiânte declaraÉo da Fazênda Estádlal do seu
domicílio ou sede, ou outÍa oquivalente, na forma da leli
9.9.8. câso o licitantê delêntor do menor prêço sêjâ queliícâdo mrno microempresa ou
emprêsâ de pêqueno porl6 devêrá âpresentâr todê e docurfienlaÉo exigidâ paÍa êf€ito de
comprovagão dê regularidad6 fiscal, mesmo que esta apresente algurm res-triÉo, sob pena deinabilitaÉo.

10- Qualificação Econômico-Financoira.

9.10.'1. cortidão negaüvâ de íelêncja êxpedidâ pelodtstnbuidor da sede dê pessoâ juridica;
9.10.2. balanço patímoniat e demonstraçôes contábeis do útürno exe;;ici; !;;;t, já êngíveis eapr6sênteios ne foíTEt da lei, que mmprovem a boe siluação llnancerrâ da empresâ, vedada asuâ substituiÉo por balancetês ou betânços provrsóíios, podendo seí atualiz;dos por índices
oficiâis quando encenêdo há rnais de 3 (tés) m€ses da caL do apresint"fáG propo"t;

9.10.2.1. No caso de fomêcimeôto d6 bens paíâ pronta ;ntrega, ;ao sera âxigiao aalicitenle qualificâda corno microempresa ou emprêsâ dê pequgn; porte, â aprêsentação
de batanço patdmonial do úttimo exercício fnancêiro. (Árt. 

'3o 
do'Oecreio Á. 8.sa8,-de

2O15)l
9.10.2.2.no caso de empresa constttuída no exercicio social vigente, admile_se a
apresen-tiaÉo do bâlânço patrimonral o demonstraçóes contábeis r€-ferêntes âo período
de existência da sociedêd6;
9.10.2.3.é admissível o balânço intêrmodiário, se dêcorrer de lêi ou contreto
sociâl/estatuto sociâ1.
9.10.2.4. Caso o licitante sôja coopêÍaliva, tais documentos devêrão ser acompanhados
da úlürnê auditoria contábilÍinânceire, conforÍne dispôê o artigo 112 da Lor n. 5.764. de1971, ou de uma declâraçâo, sob as penâs de lei, de que t;l âuditoriâ náo foi exigidâpêlo órgão Íiscêlizador:

9^,111-":Tff"::".^de situaçâo-financeiÍa da êmprêsa será constiatada rnedianle obtênção
06 rndrces de Liquidez Gerãl (LG). Solváncis Gerêt (Sc) ê Liqurdez CoÍrênte (LC). sup€nores âí ( um) resullantes da apticâção dâs fórmulas:

LG=

SG=

4!ryo_qElb4Ê$ealizávet a Lonso prâzo
Passivo Circulente + pâssivô ttao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo CirculanteLC=
Passlvo CircuGniã

9.10.4. A§
índic€s de

êmpresas qu6 apresentarem rGsultado infeÍior ou igual a
Liquidez GeÍal (Lc). Solvéncia cêÍat (SG) e Liquidez
consrcleÍados os Íiscos para a AdministrâÇão.

1(um) êm quêlque. dos
Corrente (LC), devêrão
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9.1 1. QualiÍicação Técnica

9.'l'1.1. ComprovaÉo dê aptidão para o fohecimento de bens êm cârâclerísticãs, quantidades e prazos
compâtiveis com o objelo dêstê licjtaÉo, ou com o item pêrttnenle, por meio da apresentação de
âtestados Íornecidos por pessoâs juÍidic€s de direito público ou privado.
9.'12. O licitante onquadredo corno microempreendec,oÍ individual quê pretencta auÍerir os b.neficios dotreteríÉnto difêrenciêdo previstos nâ Lei Comptêmentar n. 123, d6 2006, osta*l Oispensaao 1a; ããprova de inscriÉo nos cadastros de- contÍbuinles estadual e municipal e 1b) Oa afresontaçàJ dobelenço palÍimoniêle das dehonstÍâÉes conlábeis do último exercicio 

- '

3-11:l ::.:l:l,rr, !: rêsrrição r€tativarÍlentê à resutaridade fscat e trabathistâ não impode quê a
'orênre 

quârricecrâ coÍÍro microêmpresâ ou €mpresa dê pequeno portê seja decraredâ vencedora;urna
v€z quê alonda ê todas as demais exigências do editat.
9.13.í.4 declaração do vêncedor ãcontecerá no rnomento imediatarientê poslêrior à fese dêhabilitâção.
9.14. Caso a proposta mais vanlajose seja ofertada por licitante qualificâda corlo mtcro€mprêsâ ouempresâ d€ pequeno portê, ê uma vez conslateda a exislência de atguÀ restrição no qr" t"nt" árêgularidâde fscale kâbalhista. a ÍÍesme será convocâda pam, no pra-zo ae 5lcincoy Oies úteis, apósa deciaÍâÉo do vêncedor. compÍovar a regularizâÉo ô pr"ro p"ãÀrã sei pronogado por igualp6Íiodo. a criténo da admrnistracão Dúbhca. qJândo r;queÍida'peto i.iúni", ,ãiiánt 

"ir."",ir"çaã 
O"jusüficativâ

9í5-Â não-íegurâízaÉo fiscêr e rrabarhista no pÍâzo previsto no subitêm anterior âcarretará ainêtiliteÉ_o do licitanle, sem prêJui2o das sançôes pieüstas 
"""t" àiàf, sendo facultada aconvocâção dos licitântes remênescentes, na ordêh de ;assifcação. SL, n" oia"m O" ctasSnciçao,

:q:,]:1"-:r-1" microeÍhpresâ, 
.empres.-â .ds pêqueno porru ou 

"'o"i.J"j" "JopeÍetiva 
com atguma

:ô::nçuâ:o.:i g9c'lmenriação,fscat e habêthista, seÍá concedido o m€srno azo pata ,êgutanzaÉo.-
y.ro.navenoo necessrdade de ânalisar, minuciosâmenle os docurnêntos exigidãs, o Éragoa,,osuspenderá a sesúo, informendo no chaf a nova aata e norarÀ paiãã ünlirã"0. o" -""n".9.Í7. será inabitiredo o tiorantê ouê não.compr** *, h;[r;çã;:;;f,àinãã 

"pr"""n,"r. 
qu","qr",dos_documentos exigidos, ou apresentá-tos em c."".orao *.1 

""iãü!]"1,-io 
iãsre tarut.9.íe.Nos itêns nâo exclusivos a microemprêsas 

" "d,;*;;;;;r;nã pone, em havendoinebilitaÉo, hâ_verá nova verificêÉo, pêto sisternâ da sventüâl ocorrêncie d; ompate tcto. preüsto nosartigos 44 e 45 dê LC no t23. de 2006. seguindo-se e discrptin, 
""tÀ. ""üÉ"f"Jia" 

para aceita6o japroposla subsequenle.
9.19. Constatado o atendarnento às exigências de hábjlilaÉo Íxãda6 no Edjial, o licihnfe sêrádeclarâdo v€ncêdor_

10. DO ENCAÍÚINHAf,IENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10 1' A proposta rhar do ricitante d6c/arêdo vencêdor deverá sêr encâminhâda no prazo d€ 2 (duas)horas para o e-nrait cota[oâteoreo(ogm4t.com ., 
".au-a" cãÃ"à. -pllrn"n"nt 

de LicitâÉolocalizâda ne Ruê PÍesrd€ntê Mé.,id ín. Centro, Alto Alegíe Ao Éiná"iã - úl à 
"ontar 

da soticitaçãodo Pregoeiro no sistême êletrônico 6 devera:
10.í.1 S6Í íêdigidâ em tingua portuguesâ
sntrêiinhas ou i""s"tu"". a_"*'lJo ,'rttÀ,
licitiante ou sêu reptesentantê legal.

dâtilografâda ou digitada. sêm ernêndas, rasurâs,
folha sêr assinâda e âs demáis rubicedâs pêlo

ll L1^"^.ll:::-"-1ld:s 
peto Íesponsávet peta assinetura do contrato assim corno a indiceÉo

.^ ^ ^ 
oo o"np_nrT9ro dâ contâ ê agéncra do licitanle vencedor. pare fns dâ Daoemênto.ru.z. A proposE nnar dêverá ser docurn€nrada nos auros e será levadâ êm consiãorâção no decorÍerdâ execuÉ^o do_contrato o apticaçào de eventual s€nÉo à ContÍatâdê, 

"" 
f"; ;-;;;;. 

_

1U.2.1. todas as êspecificaÇões do objeto contides ne propostâ, lais corno marca, modêlo, tipo,Íabricânte ê pÍocedênciê, vinculâm e Contrelada.

unuta ao Eoitat- eresaoEGii6i6T- 
-
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I

i9;1: 9:.pr:ço" 1*9Éo s6r êxpressos em moêda correntê nêcionat, o vátor unitário em âlgarisnbs e ovátor gtobet 6m êtoerismos e poÍ €xt6nso (aí. 50 da L6t no 8 666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência- entre os preços unitários e o preço globâl, t,Íêvalecerão osprirnêirosr no câso_de diveÍgência entre os vabres numéricoà e'os-varoroó 

"rprr""o" 
poi

oxtenso, prêvslocerão estes últirnos.

191-L911n? devêrá sêr.fÍmê ê pÍecisa, limitada, ígorosamênte, êo objeto dêste Editât, som contêrarremalvas de prêço ou de quâlquer outrâ condiÉo qlre induza o julgarnônto a rnâis de um rêsulrâdo,sob pena dê desclassiÍicáção.
10 5. A proposta c,everá obedecêr aos têrmos dest6 Editel e sêus Anexos, não sendo @nsidêradaaquela que náo conesponda às êspecifcaçôes âli contidas o, qu. 

""t"U"t"ç" 
rin"ufo a profo"áà"

outro licitânte

íí. DOS RECURSOS

11.1. Dêclarado o vencôdor e d€conida ê Íasê de regularizêÉo fiscal e trabethista dâ licitântequaliicada corno microemprêsa ou €mpresê de p"qr"n" ã".t É ro. à-Ão] sàia mnceoioo o prazo,pa.e quê quâlquer licitante manifestê a intenÉo de r"co,re., d" forma mótivàda, isto é, indicandocontre quar(is) decisão(ôes) pretendê rêcorÍêr e por quais hotivos, em c€mpo própno ao si«enu.11.2. Havêndo quêm se manifeste, caberá ao àregoerro *rin""i à rrr"pã"riíioáe e â êxistôncis dernotivaÉo da_intenÉo de reconeÍ, para docidir s€ 
"á.it" 

o" náo1 iu"irü-tuna'Jnrentaoarnente.
11.2.í. Ne_ssê momento o pregoerro não adentrará no aento,ãr""i,i"s âpenas veriÍcáráes condiçõês de edmissibilidade do recuÍso
11.2.2 A íalta d€ manifêstâçào motivâda do licitântê quenlo à intenÉo de r6con6r imponará âdecadánoâ desse dir6rto
í1_2.3. Urna vez ádmitido o rêcurso, o recorrenie t6rá, a pâúr de então, o prazo de três diâsp^ara-âr_res€nlar âs rêzôes. pêlo sistema ejetrônrco. ficanào os demais iicitàntes, aesae togã.
:LT":".1L: querêndo. epre-sentarem contranazões também pelo sisteÍna êletrônico, ;mouuos tres dras. que corneçáíâo â conrâr do térmrno do prazo do recorrenlo, sendo-rhesêssegureda üsk imediáta dos elemêntos indispensáveis à deLsade ser!,nt"r."""".

11.3. O acolhimênto do recurôo invalida tão somento os êtos insuscetiveis de âproveiternento.

11.4.Os autos do procosso peÍrnanecerão com visla ftanquêada
conslante nestê Editâl.

aos interessados, no endereço

12. DA REABERÍURÂ DA SESSÃO PÚBLICA

12.1_ A sêssáo pública podêrá sêr reaberla:
'12.í_1. Nâs hipóteses de provimenlo dê recurso que levê à anutâção de atos sntêriores àrêâlizãçào da sêssão públicá precedente o, ". 

qr"."1à ãnr.ir"ã" a própÍia sessãopublica. situação em que serào Íepêtidos os âtos anulãoos e'ãs!u-eãte dependam.12.1.2. Quando houver erro na aceitaçâo ao pr"ço ..fÀor- jãssiÍicado. ou quando olicitantê declêrado vêncêdôÍ não assinar o contrato, não rêtirar o instÍumgnto êquivalêntê
?:j::fjTp-r:l"I .". 19s 

u taÍizeçã-o fiscal € traoatrrisú, nos terÀos Jo à.t. cr, gr" a" rc n.tzrlzuuo. Nessás htpótesês, sêÍão edotados os procedimentos imedialamêntã post€riorês
ao encorrâmento de êiapa de lances.

12.2. Todos os licitântes Íêmanescentes deveÍão sêr convocados paÍê acompanhar a sessãor€âbertâ.
12.2.1. A cohvocaçáo se dara poÍ meio do sistemá elelrônico (-chêt,), e-Ínáil, ou, âinda.íâc-símle, clê acordo com a faso do pÍocodimento trcitatôr; '

Folhâ ri,

Ptccesso no
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13.

12.2.2. A convoceçáo fêita por e-mail ou fec-simile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter sous dados cádâstreis
elualizâdos.

OA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO

13.1. O objeto da licitaÉo sêrá adjudicâdo âo licitante dêclarado vencedor, por ato do PrêgoeiÍo, câso
não haja intorposição dê rêcu.so, ou pola eutoridâde compêt6nte. após a regular dêcisão dos recursos
aprêsentados.

13.2. Após a Íase r€cursal, @nslatada a rogularidede dos atos praticâdos, a autoridadê conpêlente
hornologârá o procêdimento licitâtório.

DA GARANTIA DE EXECUçÃO

14.1. Não havêrá exigênciê de garantja de execuÉo parâ ê presêntê contratâçáo.

í5. OO TER}IO OE CONTRATO OU ITISTRIJIúENTO EOUIVALENTÉ

í5.1. Após e homologâção dâ licitação, 6m sendo rêalizada a contratação, será íirmâdo Íermo dê
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O edjudicatário teÍá o prezo dê 3 (kês) diâs út6is, contados a parlir dâ data dc aua
convocação, pera essinsr o Termo dê Contrato ou êcêítar inslrumento equivalente, conforme o
caso (Nota dê Empenho/Carta Conkato/AutorizaÉo), sob penâ de decair do direito à contralaÉo,
sem pÍejuízo das sançôes prêvistes neste EditaÍ.

í5.2.1. Alternativamente à convocaÇão para compa.êcêr perantê o órgão ou €ntidede pârâ
e essinaturâ do Termo de Contrato ou acêite do inslrumento €quivalente, a
Administrâção podeÍá êncaminhá-lo psra assinatura ou acêitê dâ Adjudic€tária,
mêdiante corÍespondêncja postal com âviso d6 Íecebimenlo (AR) ou moio ôl€kônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo dê 3 (três) dias, â conlar da data de seu
recebimênto.

'15.2.2. O prazo prêvisto no subitem anterior podêíá ser prorrogado, por iguat periodo, por
solicitação justificada do ãdjudicatário e acêita pêta Administraçâo.

15.3. O Aceitê da Nota de Emp6nho ou do instrumenlo equivalente, emitida à emprêsa
âdjudicada, implicâ oo reconhecimenlo de quei

15.3.1. rêfêrida Nota está substituindo o contrato, âplicãndo-se à relaÉo d€ nêgócios ali
estab€lecide as disposiçõês da Lei no 8-666, dê 1993;

'15.3.2. a contretada se vincula à sua proposta e às previsões conlidas no edital ô seus anexos;
15.4. a conlratada reconhece que es hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78

de Lei no 8.666/93 e Íeconh6ce os dheitos da Administreção previstos nos arligos 79 e 80 da
rnesma Lêi.

15-5.0 contíato resultanle do procêsso licitatório terá vigência â pârtií da data de assineture do
cohtrâlo qu€ dêvêrá ter vigêncjâ de até 31 dê dezembro de 2020, pÍonogávol conÍorrne prevjsâo
no instrumênto conlrâtual ou no Projeto Básico.

15.5.'1. Prêviernente à contratâção â Administrãção roalizará consulta ao SICAF pârâ identificâr
possível suspensão lêmporárie dê participação em licitaÉo, no âmbito do órgão ou
êntidâde, proibiÉo de contreter com o Pod6r Público, bem corno oconôncies impeditives

't4.
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indiretes, obsêrvado o disposto no art- 29, da lnstrução Normetive nô 3, de 26 de abril de
2018, e nos têrmos do art. 60, lll, de Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, consulte
préüâ ao CAD|N.

15.6. Nos casos em quê houvêr necessidâdê dê âssinalura do inslrurnento de contrato, e o
Íom6cedoÍ não estiver inscrito no SICAF, êste deverá procêder ao seu cadastrarnento, sem
ônus, antes da contrataÉo.

15.6.1. Na hipótese de ínegulaíidadê do.êgistro no SICAF, o contralado deveÍá regularizar a
sua situâÉo perantê o cadastro no pÍazo dê etá 05 (cjnco) dies úleis, sob pena dê
aplicação das pênelidedes previstas no editale anêxos.

í8. DOS PRAZOS E CONOTçÕES De EXÊCUçÃO OO OBJETO CONTRATADO

16.1. O contrato resultentê do processo licitâtório terá vigência â parlir de datâ de âssinâtura do
contrato quê deverá por 60 (sessênta) dias.
16.2. O prâzo dê execução se dará em únicâ etapa.
16.3. Íoda pronogaÉo dê prazo d6v6rá serjustrfrcada por escrito e pr6viaÍnênte aulorizadâ pêlâ
PÍeíeifura Municipal de Alto Alegre do PindaÍé, devendo a solicilaÉo s€r êncâminhada ate 10 (dez)
dias anteÍiorês âo vêncim€nlo do prâzo dê execução estipuledo.

17. REÀ'USÍATIEI{ÍO EM SENTIOO GERAL

17.1. As regras acerca do rêajustam6nto em sentido gerel do velor conkalual são as estabelecidás no
Proiêto Básico, anexo a este Editâ|.

í7-2. O preço contratado é fixo 6 irÍêajustavel.

17.3. Evêntuais alteraçôes conlÍatuais rôgor-§o-âo pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

17-4. A CONTRATADA ó obrigade â aceitar, nâs mesmas condiçôes crntratuais, os acréscríros ou
supíêssôês que s€ fizêrem necessários, até o limite de 25% (vinte 6 cinco por cênto) do vâlor inicial
stualizádo do contrâto.

17.5. As supressões resultanlês clo acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite dê 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrâto

DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANÍÊ É DA COT{TRATADA

18.1. As obrigaçôes da Contratántê 6 de Contratada sâo as estabeíêcidâs no Projeto Básico.

DAS COI{DçÔES DE PAGAMENTO

19.1. As rêgras acerca do pagarnento são as êstab6lecjdes no Proiêto Básico, ânexo e este Editâl

OA§ SANçÔES ADMINISTRATIVAS.

20.1. As sançõos administrativas são a§ ostabôlôcidâs no Proiêto Bá§ico.

18.

19.

20.

Folha i.
Prccesso
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21. OA TiiPUGNAçÃO AO EOTTAL E DO PEOTOO DE ESCLARECTMENTO

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes dâ dâtá dêsignâde pera a ebertura de sessão públicâ, quâlquer
pêssoa poderá impugnêr êstê Editâ|.
21.2. A impugnâção poderá ser realizada por foÍma eletrônicâ, pelo e-mail col.altoaleorep(ôqmail.com,
ou por pêtiÉo dirigida ou protocolada no endereço situada na Rua Presjdente lúédici, st/n, Centro, Alto
Alêgrê do Pindâré - l\44, não iendo efeito suspensivo.
21.3. C6berá ao Prêgoêiro, auxjliado pelos responsáveis pêlâ elaboração deslê Édital e seus anexos,
decidir sobíe a impugnaçáo no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebirnento da
impugnâÇâo.
21.4. Acolhida a impugnaÉo, será definidâ e public€da nova data pâÍa a realizaÉo do certaÍne.
21.5. Os pêdidos dê êsclareôimentos Íeferentes a €ste procêsso licitatório deverão s6r onüados ao
Prego€iro, até 02 (tdois) dias úteis anteÍiores à data designâda pâía ãbêÍtura da sessão pública,
exclusivamêntê por ínêio eleÍônico üâ intemet, no endêrêço indicâdo no Edital.
21.6. O prêgoeiao rêsponderá aos pedidos de êsclarêcirnentos no prazo de dois dias úteis, contado dâ
data de recebi.nento do pedido, e podêrá requisitar subsídios forrmis aos responsáveis pela
elaboraçáo do edital e dos anexos,
21.7. As impugnaÉôs e pedidos de esdarecimentos não suspôndem os prazos previstos no ceÍtame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnaÉo é medidâ excepcionâl ê dêvêrá ser
moüvadâ pelo pregoeiro, nos autos do processo do licitaÉo.

21.8. As rêspostes êos pedidos de êsclêr6cirn€ntos serão divulgadas pelo sistemâ e vincularão os
pârticipantes o a admÍnistração.
21.9. As lmpugnaÉes e Podidos d6 Esclarêcimonto devem conteÍ necessâíamente a Razão Social,
Númêro do CNPJ ou CPF, Enderêço Completo 6 Nomê Completo e CPF do Representanl€ Lêgâ|.

22. DAS DTSPOSTçÓES GERATS

22-1. Da sessão pública do PÍegão divulgâÊsê-á Ata no sist€ma elêtrônico.
22-2. Não havêndo expediente ou ocorrendo quelquer íâto supêrveniênte que imp€çâ a r€âlizâçáo do

certeÍne na data rnarcada, a sessão será eutometicárnente tÍansfêride pera o prirneiro diâ úül

subsêquênle, no mesmo horáio anterionnênt6 oslabelecido, dêsdê que não haja comunicâÉo
€m contrário, pelo Pregoeiro.

22-3-lodes as referências de têmpo no Editâ|, no eviso ê durântê â sessào públicâ observsrão o
horário de Bíâsalia - DF.

22.4. No julgârnento das propostas e dâ habilitaÉo, o Pregoeho pode.á sanar eros ou felhâs que
não âltêrêm a substância das propostas, dos docurnênlo§ ê sua validade jurídicâ, rnôdiante
despâcho fundamentado, registÍado em ête e acessívêl a todos, atÍibuindo-lhe§ vâlidede 6
efiúdâ para fns dê habititaçáo e classiÍicâção.

22.5. A homologâção do resultado desta licitâÉo não jmPlicárá dirêito à contrataÉo.
22.6. As noímas disciplinadoras da liciteÉo s€rão sempíê intêrpretadas em favor da ampliaFo dâ

disputa êntre os interessados, d€sde quê não comproÍrêtam o interesse dâ Administração, o
principio da isonomia, a fnalidadê ê a segurançâ da contrataÉo

22.7. Os licitantôs assumem todos os custos de prepãraÉo e apresentaÉo do suas propo§tâs € a
AdminislÍâÉo nâo sêrá, êm nenhum ca§o, rosponsávêl por esses custos, independenleÍientê
da condução ou do resultado do procêsso licitatório.

22.8. Na contagsm dos prazos estabelecidos nê§iê Edilal e sêl]s Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio
e induar-se-á o do vendmento, Só se iniciam e vêncêm os pÍazoâ em dias de exPedient6 ne

AdministraÉo.
22.9. O dêsâtêndirnento de exigêncies formais não êssenciais não importará o afastanEnlo do

licitante, desdê quê seia possivel o aprovêilarnênto do ato, observados os princípios da isonomiâ

e do intêrêsse público.

Minúâ do Editet - Píêgào EbtónÉo lf _/_ - CPUPMÂÂP/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AI-TO ATEGRE DO PINDARÉ MA
Av. Joâo Xxlll, S/N - CentÍo
cNPJ: 0'1.612.8320001-21

22.í0. Em caso d6 divergência êntre disposiçôes d6Êtê Edital e de seus an6xos ou dêmâis peçâs que
compõêm o procêsso, prevaleceÍá âs dêste Edilâ|.

22.1'1. O Editel está disponibilizedo, na íntegra, no endereço elêtÍônico lttsslz
rrww.oortaldecomorasoublicas.com.br/, e também poderá seí obtdo no end€rêço
cpl.altoalegrep@gmâil.com, nos dias úteis, no horário dês 08 horas às 12 horas, Ínêsrno
endereço ê p€ííodo no qual os autos do processo administrativo pêrmânecerão com vista
franqueada aos intêrêssêdos.

22.'12. lntegrêm êste Edital, para todos os Íins € 6feitos, os sêgüintes anexos:
22.12.1. ANEXO I - Têrmo de Refêrênciâ
22.12.2. ANEXO ll - l,lodelo de DêclarêÉo
22.í2.3. ANEXO llÍ - l\4odelo do Proposta Comercial
22.12.4. ANEXO lV - lrinuta do Contralo

Alto Alêgro do Pindâré (MA), _de _ de

FLÁVP OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal d6 Educação, Esportes e Lâzer de

Alto Alegre do PindâÍÉ
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ANEXO I

1. oBJETo 
TERi'o DE REFERÊ',cla

contrataÉo de êmpresa espociârizada em impranrâÉo de soruçôês êducecionais pare ricenciaÍnenro dsplataforrm êducácionar de interigênci€ artificiâr com o obj.tivo de áiagnosticaÍ racuna; dê âprêndi2egêm nâs
disciplinas estudâdas por ârunos de educaÉo básica â partir da anáiisê de dados cognitivos, psicoriátricos.
coÍnporkmentâis ê pedagógicos, pâra eslirmr a prcbabilidede dê mrrêção das lacr.rnas idenúfcâdas ê, por
Íneio dâ.inteligência artificiêr, gera. trirhas de eprendizegêm pedagógicas personarizadas para cêdâ eruno spera cada professor.

2. DEscRçÃo oo oBJETo:

LicenciâÍnonto dê plataforma educêcional com conteúdo didáücos e Íêcursos tecnológicos qus úlilize a
inteligência artifciar dirôcionadas ao 6nsino fundementar r e l, ÍÉdio ê EJA (EducaÉo d;Jovens ê Adurtos)a .fim dê_ dragnoshcsr tacunâs dê aprendizegem pessoais a partir dê análisà de dados cognitivos,psrcométric€s,..comportêmentais 6 pedâgógicas, estimando a probâbilidade dê correÉo ., po, i,eio d"rnrdrgenqa eííiqal, gêÍar Ín€ios de aprendizagem p€dagógicas personâlizâdas para_cada áluno e para
cada professoí.

A PlâtaforÍna devorá gerar por mêio de inlsligôhcia arliÍciâl: (e) diagnóstico das lacunas de aprendizagem
dê cada estudanto; (b) tÍilhas de eprendizêgem pedêgógicâs pêrsoializadas aos alunos de acordo com ose! p6rfl comporlarnênlal, cognrüvos e das estimativÀ ãe pr;ferências de aprendiàgem identificades; (c)
rndrcadores d€ pêrformânce dos alunos, das turmas, des séries, das escolâs ê des regiões do estado; e (ài
sugêstáo do plano de trabêlho dê ensino para o professor.

Escolhe 
.d€ .questôes, para compor âs tnlhas de aprêndtzagem, a pârtjr dos porfis de píoficiênciâ, dêpersonalidado, cogniüvos e das estjmativas de proÍerênciai de âprendizâgem idênliÍcadas em cada6studante

A Plateforma deverá contar nivêis de acêsso ê peÍfis quê proporcionêm segurançâ da informeÉo, rmstâmbém visõ€s segrnêntadas de dados por aluno. turrna. €scole, ,"giao e tàLii;Á"" o" rêd€ (pernel dedados).

3. DA JUSTIFICATIVA:

5::lT.:,.1]:l^"1"i9.,!ma ,novâ 
revotução industriat, a rêvotuÉo 4.0 ê esta, tem sido iÍnputsionadâ peto

oesenvorunÉhto de. tecnologiâs âvanç3das como a lntêligênciâ Artiíicial (lA). As máquinas não eitão
somentê fazondo trabalhos manuais, mes lembém trabalhos racionats, tarefas que rêquerem o uso do quê
so considerâ inlêligêncie. A ároa de lnteligência Artificial dêrnonstrou avanÇús extrâordinários nos últirÍtos
anos e âtuarrnentê, é utirizada pâre sorucionâr rnúmeíos probrêmas tecnolúicos ê educecionars. Esludos
rêm oêrnonsrado e nêc€ssidade do uso d6 lA em sisleítas educácionais, sendo, portento, necessário
rêconhêcer quê a Aprendizâgsm dê Máquinâ (Machinê Learning - IVL), sendo treinaàa com muitos dados,com mêcanismcs dê rêpresentâÉo do conhecimenlo, e racioãinio basêâdos nas Rêdos Neurais ê nos
modelos estatíslicos (hibridos ou não), coíno um dos maiores âvanços âtuais.

3.í O desalio

Rirbrl.r
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Durantê o âno leüvo de 2019 ê segundo estudos da ONG'Todos pela educâÉo', no úlürno ano ântes da
pandemia da Covid-1g,27o/r dos alunos bÍasilêiros aprênderam o consideredo conro adêquado na
competência de leitura e dô interprâtação de têxto na redê estadual e apenês 4yo aproÍideram o
adsquado na compêtência de Íesoluçáo dê pÍoblemas na disciplina d€ matêmática.

.As estimativas iniciêis dos efealos do Íechamênto dâs escolas nâ rôgião são êspânlosas: êssâ interrupção
p(üe fazer com que cercê dê dois em cádâ tÍês ajunos não sejam capazes do ler ou entendêr l6íos
adsquados parâ a sua idadê", âfrmâ o Banco Mundiâ|.

O Banco_ Mundiel eslimou têmbém quê o fecharnento das escolas, num cenáíio 6m qu6 as aulas
presenciais Íicass6m inteÍÍompidas por doz moses, poderia ampliaÍ o íosso êírtrê o3 20% de alunos mais
ricos e os 20% mais pobÍes. No c€so da prova dê leitura no pisâ (programâ intemacionel de avaliação de
alunos), por êxêmplo, a distáncia entre esses dois grupos tenderiâ a aumentar dê 94 para IOS pontos,
sendo que cêda 40 pontos correspondêm a um ano de escolaridade. lmportânte notar quo amús os
grupos, dê acordo com o relatório, deveÍão ter peÍdas signiícativas dê ãpÍendizagêm. Ou sêja, â diferençá
auÍnenta poÍque a quêda entre os mais pobres é ainda maior.

Em 2020, foi pubricado os resultados do êstudo Íhe Etrect of schoot closuÍes on slandarclized sluctent rest
Ouacomes, de Joena Elisa À,{eldonado e KristoÍ Dê Wittê, pesquisâdores de Economia dê Educação da
Univêrsidade Cetolica de Lôuven, ê foÍam tema de uma coluna do pesquisador do Ceniro de
D.senvolvihento dâ Gestão Púbrica ê poríicas Educacionais da FGV, Joãà Marcero Borgês, no jorner
êletrônico Nêxo. Esse estudo dêmonsrrâ que "os alunos que fzeram os tostes em 2o2o tiveraim reeuftãdos
pioÍês em todas aa disciplinas e as dosigualdades de rendimênto aumônlaram denlro dâs 6 entre as
êscolas'(Joâo Mercelo - colunâ do Nexo).

No Brasil, um estudo do Banco Mundial é sm rêlação eo que chamâm de índice da,,pobreza de
apíendizagêÍn", enarisado com basê êm estatísric€s edüc€cionais. Ere indica o pêrcentuar de crianças com
10 ános incapazes de ler e entender um têxto simplos. A pandemia, sogundo o rovantaÍnênto, auÍnentariâ
ess€ indice pêrâ 7070 dos alunos no Brâsil, que já tinha SO% dos âtuno; êm pobrêzâ dê aprendizagem e,
segundo o site_ do Canalfutura, âs perdas de escolaridades correspondêram a 1,3 ano. ou se]a, um
esludante que fnalizou o 7'âno do fundementiar anos finais em 2020, conseguiu atingir o conhecímento
equivalentê a um estudanrê que está concluindo o s" ano do fundarnentar anos i;iciais ness€ rnesmo ano.

Em outra frente, o Cenho de Politicas Sociais da FGV enalisou micro dados do pnad Covid, do IBGE, para
esümâr o tempo ÍÉdio dedicado pelos alunos às atividades escotâres na pândemia. Oe acordo com o
esludo da FGV, o têmpo médio êÍa do 2,37 horas poÍ dia útil entre elunos d€ 6 e 15 anos _ msnos qu6 omínimo prêvisto em loi. Adolescentes de 16 e 17 anos dêsünaram rnâis horas à educaÉo, iníoÍrna o
estudo, mâs tambám tinhâm índices maiores de abandono, o que Íêziá cair seu tempo médio enquanto
g.upo. OutÍe constâtação importantê do trabalho é quo os jovens de Íamílie dê maior rêndâ passárem
significativamente mais tempo em rÍÉdia (3,33 horas em aura ou atividades escorares) do quê os rmispobres (2,03 horas), o qu6 demonstra que a pandêÍhia d€vs mesmo ter impactos muito proocupantês
no agravamênto da desigualdadê.

3.2 A oportunidado

Em môio â tantos desâfos, dêstaca-sê quê a pandemia podê s€r uma oportunidado paía que oa
sistomis dê têcnolooias educacionais tofiem mais êÍicazes, igu;lltários ê,esilieÍúes a
aprondizagofi dê alunoa da êducação básica. Umâ das recornendaçôeJ é focar nos segÍnentos rmis
dêsÍávorecidos da populâÇão, ampliando o alcancê e a qualidade do ensino. Ne opinião do diretor do
Poliücês Educâcionais na fundaÉo Lêmann, Deniêl de Bonis, â têcnologia se mosirou uma aliada doprocesso do en3ino e aprendizagem durantê ê pândemie, indusive nos processos dê supereção dâs
deÍesagens,
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Reíerente a teciologiâ no âmbito geral, é percebido que o mundo está üvencjando unÉ novâ revoluç&
industÍial, a ciâíÉdâ revoluÉo 4.0, e esta, tem sido impulsionada pelo dê§envolvimonlo do tecnologiâs
avançadas corno o aumênto dâ câpâcidâds do processâmênto de dados, â evolução de lécnicas dê
"Machine Leaíning" e "Deep Learning'. As máquinâs não êstão sornente autormtizando trâbêlhos mânuais,
mas também trabalhos recionais 6 tareÍas que r€querem o uso do quê êê considera inteligôncia.

Em aplicâçôes educácionais essas têcnologias avançâdas estão rekatâdas ne área de lntgligência Artificial
(1.A.) e vêm apres€ntando avanços êxtraoÍdinários nos últiíos anos. Na cidade de Qingta, um condado
pobre nâ China, segundo Derek Haoyang Li - founcler ancl chairman da squirrêl Al lêârning a aplicâção de

inteligência ârtiÍcial olevou o nível de apÍendizagem das cÍianças da sua taxa dê aprendizagêm
essencial de 56% paÍa 89yo, usando êsse tecnologia.

Dessã Íorrm, os estudos têm dêrnonstrado quê as aplicaçóês da'lA'em si§t6rms educacionais úo
Íenamentâs êficazes para mitigar o aunÉnto das lacunas de aprêndizado causado pela pandemia do Covid_

19. Atualmente há uma divêrsidade de sistemas ou plataformas êducacionais que propiciam digitalizâÉo de

conteúdo. bibl;oteca de videos aulas e banco dê dâdos d€ avaliaÉês, soluÉes estas que forne@m dâdos
para os educâdores públicos, contudo não o auxiliam a endêrePr ou sugêÍir es mêlhorês sduÉos para

reduzir rapidarnente as perdas causadês êm 2020 na educãÉo.

A Secretaria do EduoaÉo, Esporto o LazeÍ, dâdo esse contexlo, busca contratar um sistêma ou plataíoffiÉ
educacional quê s€jâ ápaz dô diagnosticâr as lâcunas geradas e, pÍincipalmente, analisêr e sugeriÍ tilhas
de aprendizagem pedagógicas personalizadas â câde aluno a fm dê mitigar essâs lecunas, com a edoÉo
de iécnicâs 

-de 
inteliõê;cja ertiícial com capac,dade dê ânalisâr dedos cognilrvos' psicoíÉtricos

comportêmêntâis e pêdagógicos considerândo as característicâs de câda aluno-

/T. DA ÉSPECIFICAçÁO DA PLATAFORMA:

Deve oíêrêcêr, capaodade d6 diagnosticaÍ lâcunas de epíêndizagom pêssoai§ â paÍtir da aíálÉ€ dê

dados cognitivos, psicométÍicoa, compodamêntais e pedagógicas, €6iimaído a pÍobabilidadê dê

correção ã, por meio da iÍrteligência a.tiÍicial, gorar mêios dê aprendizagem pedagógicas, atlngindo
as §êguintaa motaa:

EÍA l: Extreir as inforÍneÉes fundârnentâis de câdâ estudantê (Dados cognitivos. Dados PsicoÍÉtíicos,
Dados Pedagógicos e Dado§ Comportamêntâis)

lilETA2:Apartirdosdadosfundamentâi§,diagnosticsresÍalha§deaprendizagemPâreosobjelosdo
conhecrrnento abordados nos anos lêívos de 2020 e 2021, P€ríodo dâ pandemia de coúd_19'

META 3: Recomgndar âlternetiva pêdagógica individual pâre corÍigir âs Íalhas de aPrendizagem

identificâdas (recom€ndaçâo dâ rêde neurâl de lrilhas de aprendizâgêm)

5- DAFOR A OE GONTRATAçÁO:

5.1 - A presênte licitaÉo será rea,izada na forma de Prêgâo Elêtrônico, do tipo Menor Proço Por ltom'

6. OAR|GAçÕES OA COT{TRATANTE:

6.1 - A Conkatantê se obriga a proporcaonsÍ à Contratada todas as condiÉes necôssárias ao Pleno
cumôrimênto dâs obrioâcôes 

-contdas 
no contreto, con§oênt€ êslêbêlece â Lei Federel n". 8.666' do 2í de

úhã aá rggá, 
" 

subiid'iariamente e Lei no't0.520, de 17 de iulho de 2002 Decreto no 10'024, de 20 de

;€bmbío dê 2Oí9, e suas âlterâçóes posteriores' o Edital e PÍoieto Básico;

FIbricâ

Ml^iG;. Edíâl -F^sáo El.trô"i". L/- - CPUPMAAP/MA



l)v
, AI,EGRE DO
i/N - Cêntso
32íOOO1-21

Processo no

PREfEITURA MUNICIPÂL D
Av. J(Éo i
CI{PJ:01

6.2. Fiscalizar e acompanhar o fornecimônto dos produtos, objêto contratual;

C€municâr à Contratada tode ê quelquêÍ oconência relacionâdâ com o íomecirnento dos produtos
divergsntes do obFto conlÍâtual, diligenciando nos c€sos que exigem providências conêtivas

6.3. PÍovidenciêÍ os pegâlientos à contratede à vista das Notrâs Fiscâis /Fatura devidemente alestades
pelo Setor Competêntê;

6.4. Nomoar ssrvidor da Secrêtaria contratante, por meio d6 alo administrativo, pâÍa r6aljzação do
acompanharnento e ÍscalizaÉo da oxecuçáo e cumpriÍnento dos têrrnos do contrato por pãíe da
contrateda:

6.5. Não eíetuar nênhlm pegêmênto à CONTRATADA ênquento estiver p6ndente dê liquidaçáo dê
qualquer obÍigaÉo fnancêirâ que rhê for imposta, em virtude dê penalidâde e/ou inadimprência contàtual:

6.6. PÍov6r a infrâestruturâ nêcêssária, tais como sâlâ, âcesso à internel bêm mmo pontos focais e
disponibilidâde d6 profssionais nas coordênadorias para suportê à implantaÉo.

6.7. Prover ês iníormaçô.s necessánas pare configuraÉo do sistema adequação da prateformá e ribôraçâo
dos âcessos em um prâzo de 15 da essinature do contreto

7. OBRIGAçÕÊS OA CONTRATADA:

7.1 - A Contratada obriga-s6 al

l- Fornêcer os sêrviços, de acordo com objelo conkatuâ|, em conÍormidade com es condiÉês ê prazos
ostâbelecidos no rnesrnc, no Termo de Reíer6ncia ê nos mordes dã proposta vencedora e co'ntratad;, cujaplelâÍorÍnâ dêveÍa goraÍ por ítero de inteligêncla artificial:
(a) dragnóstico das lâcunas dê aprencÍizrgem d€ câda estudânle:
(b) Eilhas de .âprendizêgem pedagógrcâs personalizadas âos alunos de acDrdo com o sêu perftl
comportamental, cognitivos e das êslimativas de preferêncjas d6 âprendizagem id€ntificâdas;
(c) indicadores de porformânce dos arunos, das turmas, das séries, das es-coras e das regiões do estado; e
(d) sugêstão dê pleno dê trabalho de ensino pêra o profsssor.
ll - Mantêr durântê toda a vigência do conkêto, em compatibiridâde com âs obrigeções assumidas, todas âs
condições de habilitaçáo e quarificaçâo eigidâs para pertrcipação nâ ricitaçao qieàeconeu a cerêbração do
contratoi
lll - Providenciar â imedíatâ coneÉo des defciências e/ou irregurâridedês âpontadas pere contrâtant€;lv ' Arcar @m evenruêis prejuizos causados à contÍalante ã/ou terceiros, prorocaáo" por ineficiência ou
rrÍegurandade coíloride poí seus empregedos e/ou prepostos envorvidos na enkegê do objêto contÉtuâr;v - substituir. dê Íorrnâ imêdiata, ê as suas êxpensas, quaisquêr dos produlos-fornecidos em desacordo
com as êígências técricâs conlidas no lêrrno de êferênciâ:
vl _ Realizar Trêinârnento e suportê oo-rine durante toda a exêcuÉo do Í2 rnesês com e forrnação de
grupos entre docánles para epresentâção e trêinâmento sobre a pletáforme;
Vll - EntÍegar os Acessos ao sisteme em no máximo 30 daas âpós a assineture do contrelo, ou de acoído
com o pleno de impleÍÉntação.
vlll _Manter e plâlaforma êm funcionárnênto durente 24 hores por die lodos os diás da semâna e alêndor a
aquipes pêdagógicas parâ solucionar possívêis dúüdas;
lX - Fomêcer vidêos eplic€tivos parâ profêssorês quâhto eo uso de plalaforÍna e suponê ohline;
x'FoÍhecsr um video exprrcaüvo para arunos quanto ao uso da prátaÍorma perâ uso em rêdes sociais da
Secrêtâria dê Educação coín o obiêtivo de massifcaÉo do uso de mesma_
xl _ Entrêgar á contratante fndado o contÍato, bâsâde dâdos com informações pêrtinentos 6 pêrrêncsntos
à SêcÍêtârie.

PINDARÉ
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o. DA vlcÊNclA Do coNTRÁTo:

8-1 - O contrato têrá um prazo dê vigêncie quê iniciârá â partiÍ da data da sua assinatuE. êxtinguindo-sô om
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, sâlvo mêlhorjuízo, nos casos e Íormas previstos na Lêi Fêderâl
n'. 8.666, de 21 dejunho de 1993 e alteraÉes postoriores.

9. oAs EspEcrFrcaçôEs DA AoutsçÁo E OUANTTDADES:

OESCR DO OBJETO UNIDADE VALOR UNIT.OUANÍIDADE
DE AlUNOS

Licênciámento de plâtâÍoíma
educacional contêúdo
didáti6o! e recur3os lêcnológico§
quê ulilizê â intêligênciâ artiÍicial
direcionadâ âo ênsino Médio e EJÂ
(Educação de Jovêns e Adultos) a
fim de diagnosiicar lâcunas de
.pÍêndizagem p€ssoâis ê pa.tn dâ
análi6ê dê dâdos cognitivoB,
psicométricas, comporLâmentais ê
pêdâoó0icâs. êstimando â
proõâbilidade dê coíeção ê, por
meio da intêligênciâ âriiÍiciâ|, gêrar
lrilhas

RS 240.00 R$ 100.800,00

R$ 100.E00,00

pêdágógicas pêÍsonâlizâdas para
câdâ âluno e para cada profêssor.
(ânuâl)

í0. Dos coNTEúDos:

^ 
í0-1 - A Base Nacional Comum Curricutâr (BNCC), de acordo com a RESOLUÇÃO CNúCP N. 2, DE 22
DE DEZEMBRO DE 2017, deveÍá sor o docuftento que guiará os conleúdos e os pÍocsssos pedagógicos
que sêrão avaliados pele plataíorma. Essa dêvêrá daÍ acêsso aos êstudantes de forma aúomáticâ a
contêúdos em mídias digitais nos mais variados formatos como vídeos, podcasts e te<tos pedagógicos com
foco êm reforçar o processo de ensino e apÍendizagêm quô êstá sendo aplicado ôm sala de aula confoÍÍie
o proj€to poliüco pedagógico adotado.

íí. DOS TESTES

1í.1 - A Contralâda dovêrá rêalizar avaliaÉês on-line rêspeitando o planejâmento pedagógice de câdâ
escolâ, contendo jtêns que abordam âs unidâdês tsmáticâs, os objetos do conhêcimenlo, ás compêtôncias
e as habilidades dêfinides pele BNCC, que sáo abordâdâs durantes as eulas, A avaliaçô€s on-line devêrá
acompânhar a aprendizagem dos alunos, assim coíto, identiÍicar quais es lêcunas de âprendizagem ostão
sendo gêrâdas e indicar quais e difculdades dê apr6ndizâg6m podem seÍ corrigidás;

11.2 A Contratada deverá realizar avaliaÉês online corno forrêmente pâÍa â anátise de infornEçôês
comportamêntâis, com base na mêtodologiá Big Fivê - Rothmann S, Coetzer, e pêdâgógicâs dê cada
êstudantei

Prcceggo n".

Rubri!â
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1'1.3 - Os avâliaÉo serão âplicados âo final de bimestre ou trimestre pedagógico, de acoÍdo com o dêfrnido
êm cada escola, com o objetivo dê analisar o rêsultado da aprendizagem eo Ím de cada êtape pêdegógicâ;

11.4 A âvaliação orrlre possuirá o têste espêcífco perâ cedâ uma das disciplinas indicadas pêlá Base
Nâcional Comum Curriculâr, podendo s€r aplicada em íormato de simulâdo ou avaliaçôes indêpendentês,
de amrdo com â nêcêssidade de cada êscola.

12. DOS ST ULADOS

12.1 - A Contrâtadâ dêv6rá Íealizar simuledos on]ine pâra todâ a bâse dê âlunos no mínimo 2 (duâs) vez
âo ano com ilêns abordando os principais conteúdos d6finidos nâs matrizes dê Habilidadês e Compêtônciâs
da BNCC, SAEB.

í3. RECURSOS TECNOLÓG|COS DA PLAÍAFORÍÚA:

@i
PREFE|TURA MUNtctpal DE ar-To ÀTEGRE Do ptNDARÉ - MA

Av- Joâo Xxlll, S/N , CentÍo
CNPJ: 01 .61 2.832000í -2í

13.1 - A plâtâforma deve apr6s6ntêr conteúdos digitâis, como vídeos, podcâsts e teíos p€dâgógicos, sendo
distÍibuídes entr6 Ensino Fundaínental l, Ensino Fundamêntel ll, Ensino Médio 6 EJA (EduceÉo de Jovens
e Adultos) de tode educação básice do município:

,|3.2 - A plâtaformâ devêrá possuir em sua estrutura trilhâs de ApÍendizag€m PeÍsonalizadas para câda
êstudânte, contêndo contêúdos digitâis individuâis o êtiüdedes pêrsonelizadas, para serem utilizâdâs dêntro
e Íora da sala de âula com o objêtivo dê rêforçar a difculdadôs de aprondizegêm identiíicedas em cada
aluno;

13.3 - Deverão ser disponibilizados o arquivados os rosultados do aluno e interv€nçõos pedagógicás, alem
de rôsúltados em têmpo realdos devidos simuledos e avaliaçóes;

13.4. - A plataÍorma devêrá auxiliar o aluno com a construÉo dê Atividades Digitais lntoligont€s, eírâindo
a profciência psconÉtíicâ de c€dâ aluno e atuândo em itens com niveis psicoíxitricos, comportarnentais e
cognitivos compativeis â cada esfudantê e @nectâdos ao pleno ;

13.5 - Resultedos dê Progresso e Dêsompenho em tempo rêel, compilâdos pârâ aedes de escolas, êscolâs,
séries e turmasi

13.6 - Possuir â quantidade mínima de 2(duas) Avaliâçóes daagnóstcâs extemas nas malrizês de
Habilidades e competênciâs da BNCC, SAEB dê língua portuguesa e rnâtemáticâ;

13.7 - ApresêntaÍ Relatório da Avaliaçáo Diagnósticâ comparativo entre escolas, com resullâdos gerais, por
turmâ e indiüduâis em proficiênciâ em Hâbilidedes e Competênciâsi

13.8 - Apresêntar a possibilidâde d€ reuniôes trimestrais rêmotâs dg a@mpanhamento de rêsullâdos entre
tirne pedagógico € €scolâs;

13.9 - lmplêntação, treinamento remoto com proÍessores e oquipe de geslão dâ escola,
(coordenáçãoidirêÉo), treinarnento ÍeÍnoto via videoconÍeÍência (ao vivo) sêmpre que necesúÍio;

13.10 - D€ínonstração de relatórios contendo Djagnósücos complelos por Assuntos êm avaliaç6e5 da
êscola e externas- Serão solicitados modolos dê diagnósticos com itêns que idenliÍquem os assuntos
abordados nas questôes disponibilizadas e que os mê6mos diagnósticos ídônUÍquom os parâÍnelros
logísticos das qu6stóês, instrurnento primordial pa€ o proce§semento dos rêsultados na TRl, (teoria de

rêsposta ao item) uúlizados nas avaliações externas e tão nêcesúÍios para o município realizâr 6iÍnilados
que sigám a ÍÉtricâ semêlhante as âvaliâÉês do SAEB (Sisternâ dê AveliaÉo dê Educeção Básicâ);

Foil.x
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'13.1í - Contêúdos digitais como vídeos, podcasts e teíos.

í,1. cRONOGMiiIA OE ÊXECUçÃO

14-1 A contrêtâde d6vêrá seguir o cronograma de exêcuÉo conformê apresentado

] CRONOGRAMA DE EXECUÇAO

FASES DO SERVIÇO

IMPLANT E TREINAMENTO
UT DOS SERVTÇOS DA

'14.2 lmplântação e trsinamento

A Secrêterie dê EducâÉo, Espone 6 Lazêr irá fomeceí ern ãlé 15 dias uteis de essinâtuÍâ do contrãto a
estruture técnicâ e dg êquipe inteÍna nocássáriâ pâre implántâçâo compreêndendo:
. Sela Parâ Trabalho
. Acêsso à intornêl, e impressora
. Ponto Íocál parâ obtenÉo dos Íecursos e alinhârn€nto d6 agendas e reuniôos
. Detalhamento e disponibilidede dos profssionais da secrêtaria ê rêgionâis quê sêíáo perte
integrânie da implantaÉo e transfêrêncja de conhecirnênto sobÍe e plalaÍorÍna.
. Disponibilidadê da equipe pedagógicá e pontos focais pârâ atividades de Ínontagem do embaente,
criaÉo dos acessos (Sotup) da plataÍorma êducacional incluindo âs seguintes etapas:
o Aprêsêntação dos Processos e normâs rêlâcionadas da secrêtraiâ pera êd6rência âs funcíonalidade
e necessidades da plataformâ

Cadastro dê usuáíos vis sistêmicâ ou benco de dados e planejarnento de câlêndário pdagógico
TrêinánEnto do Responúvel Administralivo nâ Sêcretariâ de Educ€ção pâra suporte local de Nível

Trêinamento da êquipe de profêssores

Disponibilidade da equipe pêdagógicâ parâ rêvisão do programâ ê inôlusão dâs etapâs do ciclo de
aprendizâgem considêrados necessádâs para utilizaÉo dos serviços da plataÍorÍna:
o Confiímâção do PlenojêÍnênto da Avâliâçáo pelo responsávêl pedâgógico
ô Finalizâçâo das Avâlieções Recomendadas pelá PlataÍorma
o Liberaçáo do editâl dâs avaliaÉes para os alunos e família ê â@sso ao êstudo para a avaliaÉo
p6rsonêlizada
ô lnício das aplicaçôes das AvâlieÉ€s
o Análise dos resultedos dâ âvaliação
o Ab€rturâ 6 fochamento das rêcomendeçôês peÍsonalizâdas e início do âcompânhârnento do
engejâmênto
o LiberaÉo da recomondaÉo pêrsonalizâdo paÍs o profêssor de turmâ

í5. TREINA ENTO E IiIPLANTAçÃO

15.1. Açoês 6xorcidas por cÍedenciados da c€ntratada com vistâs à instâlaÉo, clnfguração de ódigos
executávêi§, migrÊÉo, carga e configuração de bâsês de dâdos, disponibilidâdê e operacionalizaÉo do
sisl6ma hâs platâÍorrnâs de computaçâo 6 comunicaÉo de dados da contralanle; à aplicâção de
treinarnento eos operâdores, técnicos â credênciados de contÍetânte poÍ ocâsião dâ implantâÉo da

Êolhâ n'
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adequado e contínuo do sistême, sua alualizaçáo, bem coÍno o

^ 
todas as funcionalidades disponiveis.

(ü

PREFEITURA MUNICIPA! DÊ AI"TO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João /ülll, s/N - Cenlro
CNPJ: 01 .612.832/0001 -2'l

Análise da aderênciâ das normâs e processos a fêrrarnentâ,
importaÇão do bânco de dados ârmâzênedo pêlo sistema utilizado âtuâlrnente,
treinaÍÉnto e confgúrâÉo do sistêma,
Prostação de serviços de manutênÉo e suporte quê garantirão o Íuncionamenlo

suporte necesúrio â plenâ utilizaÇão dê

plataformâ. O prazo para início da implantaÉo do sistemâ é de í5 (quinze) dias útêis aÉs â âssinalura e
publicâçáo do contralo e emissáo do emponho global.

í5.2 O sistêrm deverá abrangêr todos os alunos da êducâÉo públicâ do Município de Alto Alegrê do
Pindâré, independgnteínente da locálizaÉo dâs rnesmas.

'15.3 Prestaçáo dos serviços nêcossádos a implânleÉo do sistema:

15.3 - Os trêinam6ntos serão íornecidos dê forma online através de vidêo mnfêrênciâ com no miniÍno dê
4OO (quatrocentas) horas aulas, durante tode execução do contrato, sêndo que 50o/o dêslâ cerga horáriâ
deverá seÍ reálizâde no proc€sso de implantâÉo e aêinsmento da plataforma.

16. OO PAGAMÉiITO

16.1. Os pâgârnenios reÍêrentê a Lic€nçe da Platâforma ê o Licenciânrênto dos Usuários serão efêtuados
no prezo máxirÍlo dê 30 (trinta) dias coríidos, a contar da certidão de que os §erviços forâm exedJtados
e aceitos, ííÉdiânte apresentaÉo de nota fscál/fetura, deüdamênie atestadâ p€lo setor @íÍpêtênte,
contendo o nÚrnêro do cêrtarne. do Procêsso e do Contrato, â descriÉo individuaiizadâ dos sêrviços
prestâdos, com os respêctivos preços, unitárioo total.
16.2. Todos os dêmais pêgarnentos serão efetuados no pÍazo máximo de 10 (dêz) dias corÍidos, a

contar da certidáo de que os seaviços foram executados e aceitos, nEdiantê epres€ntaÉo de nota

fiscâl/fatuÍa, deüdaíÉnte atestada pelo sêtoÍ conpelente, contendo o nurnero do certanE. do Procêsso e

do Contreto, a descriÉo individualizâda dos serviços pÍestados, com os resPectivos preços' unitário e total;

í6.3. Após o aceitê ios serviços, a CONÍMTADA emitka fatura corrêspondentê a 100% (Cêm por cênto)

do montante parâ o qual foi dâdo o ec6ilo, dêscontâdas as eventuais glosas oriundas do não lingiÍÍEnto

^ des rn€tas estab€l€cidâs no Acordo de Nivel de Serviços.

' ' 16.4. Após a eÍnssão do acêite dos serviços prestados, e CoNTRATADA êmitira fetura corÍêspondênte
serviço a s6r pâgo;
16.5.'NÉ oconência de rejeigáo dê (s) Nota (§) Fi§cal (s), motivada poÍ erro ou iocorroçôes, o prazo

estipulado, pessâra â s6rconlado a paítr da data da sue reapÍesentaÉo;
16.i. No ato do pâgernênto sêrá conprovâda a rnenutênção dês condiçôes iniciais de hebililaÉo quanto a

situação de regulândede empresâ.

17. DAS SANçÔES ADMINISÍRATMS

17.,| A licitântê/Adjudicâtária que cornêter quaisquêr das infraçôês discriminadas no subitom antôrior ficárá

sujeite, sêm prejuízo da responsabilidade civile cÍiminal, às seguint6s sânções:

17.1.1 No;sà dá infraÉo ao subitem "13í7" aplicâr-se'á, indepêndontêmênte do impêdirnento de

liciter/côntretâr, multa de aié 0,3% lzero virgula três por c6nto) por diâ de alraso sobre o valor hornologado.

alá o limite máúrno de 10 (dez) diasi
17.1.2 lmpedimento te liatai e de conlÍâtar com o Município ê descredenciârnênto no cede§tro do

Àrunicípio, pêlo plazo de até 05 (cincos) anos;
17.í.3 As sanções previstrâs nos subit6ns anlêriores podêrão ser aplicedas cumulativamentê;

l7.2 A inexec.Uçâo parciel ou totâl das condiÉes pactuedâs, o eno de êxecuÉo ê â moía nâ sxêcução

sujêitarão â CONTMTADA às sêguintes penalidedes:

Pfocêsso n1
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í7.2.1 Advertâncrâ i

17.2.2 [4ulB de mora no pêrcentual de 0,3 (zôro vírgula três poÍ cento) poÍ die de âtÍâso no cuÍpriÍhento
das obrigaçõ€s assumidas incident. sobÍe o varor da parcera dó objeto êm atraso, qúe sêrá apricád; a pârtir
do 20 (segundo) dia útir_da madimptêncra, contado de deta definida para o regular cumprimentà Aa oUr6ã6o
até e data do Gfotvo âdimptemento. obsetuêndo o limite de 30 {tflntâ) diasi

.11? ! MyI" 9: 10%.(dêz por cento) sobrê o vetor da parcsla do objeto em atraso, no câso de inêxecução
rotár ou pâÍciar c,o objero contrarâdo, depois d€ decorridos 30 (trinla) dias sem quê a conlrâtáda lonhâ
iniciedo-a presteção da obngação assumida. ônseJândo a sua r€scisáo;
17.2.4 Susponsão temporáÍia de ticjtar e contrataicom a CONTMTAúTE peto prazo de atá 2 (dois) enos;
]1:?:1 ?.9"r"çã...0. inidoneidade paÍa ticirar ou contratar com a Admin;strêÉo púbtrcâ. enquantoperdurarem os rnotivos determrnântes dâ puniçâo ou âtá que sêla prornovrda ê ieabhtaÉo, perantê apópns_auticÍida!!ê que apticou a pênetidadô, qué será conceàida sémpr. qr" àióltrmfAOA rêssarcir o
C_O TMTANTE pelos píeluizos resultiantes e dopors de deconido o piazo aa sançaà apticaaa;í7.3 A critério do CONTRÃTANTE, es sanÉ€s preüstas nos tTE § í7.2.1, t.à.n. t,2.5, poderão serêplicadas juntam.ntê com as prêvstas ;os riENs 17.2.2 ou 17.2.3, rá"rriJà 

" dêfesa prévia da
C_ONTRATAOA, no respeclivo processo. no prazo de S (cinco, dias üteis:
17.4 A multa âplicade será dêscontâda dos pêgamentos eventuajmente devidos pelo CONTRATANTE oucobÍada judiciâlrnente;
1.7 l,ls e€n!l!9!9s:erão obrigaloriarnente registÍâdas no Cadaslro do Município, e no câso ctê suspensão
de ücrtar, e CONTRATADA deverá ser descredênciada po. igual período, sem frejt-rto aas multas pievistas
no Edital e das dêmais cominaçõês leqâjs;
'17 6,Aplicar-se_á advêrtênciâ por fartas rev_es, assim entêndidas corno eqúêras que não acarrêtaremprejuizos signilicalivos âo objêto dâ clntrâtaÉo
17.7 As multás deüdas e/ou prejuizos car.rsãdos à ooNÍRATANTE sêrão dedurdos dos varoaes a sêrcmpagos, ou Íecolhidos em Íavor da CoNTRATANTE, ou ainda, quando Íor o caso, iÀrao insctitos nâ DívidaAliva do Estâdo e cobrados iudroetÍnente:

.11 9-l-:-r]Tt!:. *rpete;te, na apticação das sânçôôs. levará em consideraÉo a graúdade da condutâoo rnra.or, o carâtêr €ducativo dâ pena, bem corno o dâno câusado à Administração, obsêrvedo o princípio
da píoporciohalidede:

Í8. CRONOGRATTIA OE DESEMBOLSO

18.1 - O cronogrâmâ de desembolso sêrá.rnensal no valor de R$ _, a pêrtir dâ trquidaÉo do sêrviçoprestâdo, nos lêrmos da alínea "b,, inciso XIV do art. aO, Oa fei feOerat-n" e.áOàS:. 
-

Fôltrn n"
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PREGÃo ELETRÔNrco N. / - CPUPMÁÂP

ANEX;
DECLARÂçÃO

Rer.: PREGÃO ELETRÔNICO r{. _/_ - cpupmaap

represêntânte

art. ::: . :;:r , D_ECLIIA, sob es sanções edminisfatvas câbíveis e sob as penas da lei, em especialo
299 do Código Pênal Brasileiro. que

'l) Quanto a efipÍegaí agêntes incapazes ou Íelativamênta incapazoa; consoânte o disposto no
lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1983, acÍêscjdo pela Lei no g.8S4, de 27 de
outubro de 1999, que não possui êm seu quadro de p€ssoâl empregâdo(s) com menos dê
18(dezoito) ânos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e em quâlqueitrabal'no rnenores de 16
(d€zêssêis) anos, saÍvo nâ condição de âprêndiz a pârtar de 14 (qLraiorzê).

2) Ouanto a condição lrE/Epp/COOp, esta êmprêsa está excluíde das vedeções .onstantes nâ Lei
ComplerÉntaÍ no. 14712014 e; ne prcsente dâtâ, é consideradâl

) MICROEMPRESA, conforme L€i Complementat no 147/20141
) EMPRESA DE PEOUENO PORTE, coníorme Lej Complernentâr n. í472014.
) COOPERATIVA contoÍm€ anrgo 34 da Lei Fêdêrat no í 1.488/2007.
) Não é túE-i EPP/COOP.

3) Quanto ao plêno coohecimento e atendimento às êxigências de habilitaçáo; que esla empresa
atênde a todos os requisitos de habilitaÉo, bem como ãpresenta 

"r" 
propá"t" mm indicaSo do

ob,êto e do preço ofêrecido os quais âtêndêm plenamênte âo Editel

4) Ouânrf^a.inêxistência de Íato impêditivo de licitar; nos terrnos do artigo 32, s 2.o, dâ Lei Federal
1l-!-õ,09i!9t que até â pÍesênte dâta nenhurn Íato ocorrêu que á inabiÍte â pârticípar daCONCORRENCIA em epigrafe, e que contÍa ola não êxiste nenhum piJioo dê Íâtência ouconcordate. Oeclêre, outlossim, conhecer na íntêgra o Edttâí e que se sutnrete e todos os s€us
terÍnos,

b)

e. DoclaÍa ainda, nos têrmos do artigo 9r, , da Lei F6deral n.o g.666/93, que não possui em
sêu quadro Íuncional seMdor público ou dingente de órgào ou entdade @nlrâtante ou
r6sponsável pele liotaçào.

b. Dêclará também, nos termos do artigo 9., I ê ll, dâ Lêi Fedêrat n.o 8.ô66/93, que não incid€
em suas hiÉleses vêdádas.

Quanto a êlaboÍação indopendonte de píoposla:

A propostâ anexe foi eleborade de maneira independenle (p€lo licitante), e que o conteúdo dapíoposte ânexa não Ío,, no rodo ou em paÍtê, dirôla ou indireramentê. informado à, discutido com ou
recêDrdo oe quatquer oulío participantê potêncial ou de íato da (idenülicâção dâ licitaÉo), por
quelquer rneio ou por quâlqueÍ Dossoa:
A intenção de eprosentar a propostâ anexa não foi inÍorrnada â. disculido com ou rocêbido dequalquer oufo parlicipante potencial ou de falo de (idenü6c€ção de licitação), por quâlquêr nÉio oupor qualquêr pêssoa;

5)

â)

Minula do Edàár- P!e9ão Eblúnico n, r laFrrpM ÁplMA
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c) Quê não tentou, por qualquêr mêio ou por quâlqúêr pêssoâ, iníuir na dêcisão de quelquêr outro
participante potenciel ou d€ Íato dâ (idêntificêçâo dâ licjtação) quanto ê paúcipar ou náo da reÍ€ridâ
licitâçáo;

d) Que o conteúdo da propostâ ânêxa não será, no todo ou em partê. direta ou indireláryÉntê,
comunicâdo a ou discutido com qualqueÍ outro participant6 potêncial ou de fato da (identificâÉo da
licitação) ântes dê adjudicação do objêio dâ Íêfêridâ licitaÉo;

o) Oue o conteúdo de proposle enexe não foi, no todo ou em pârle, direta ou indiretarnentê, infoínedo
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitânte) ântes da abertuÍa oficial das
propostãs;

0 Ou6 êstá plenâmente ciênte do l€or s da êxtensâo desta declaíaÉo e quê detém plenos podêí6s ê
info.ínáÉes pâra f rmá-la.

Locâl ê data
Nomê ê assinetura do represênlanto lêgel

[ObseNaçào: em caso afirmativo, assinalar a íessalva acima - Esta dêclêíaçáo deverá seí emitida em papel
que identifique o óígáo (ou êmpíesa) enisso4

ú;-ta do Edirâl- prêsâó ErêlrônÉo no 
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aNEXO

IúODELO DE PROPOSTA COiiERCIAL

Prêzedos SenhoÍes,

Submstemos à apreciaÉo de V. Sa. proposta nos tôrmos descritos abaixo, assumindo inlêire
responsabilidado pêlo seu toor e âs dêrnâis obrigâÉes estabelecidas no êdital e seus anexos.

PROPONEllTE:
RÂZÃO SOCTAL:
S€DE:
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENOEREçO ELETRÔNICO

't. PROPOSTA OE PRÊçOS:

2. PRAZO DE VALIOADE OA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA EXECUçÃO OO CONÍRATO:
4. CONDçÕES DE PAGAMENTO:
5- DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçÔES DO REPRESENT^NTE OUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG' CPF, EndêÍeço)

ITEM oEscRrçÃo oo oBJEÍo UNID. QUANT,
VALOR

i,ENSAL
VÂLOR
ANUAL

Alto Alegre do Pindaré (lVA), 

- 
d€ 

- 

dê

Assinetura do representânte legâl de empresa

Foiha,r"
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ANEXO tV

MINUTA DO CONTRÁTO

coNTRATO No _/2021/PMAAP
TERMO DE CONÍRATO DE COMPRA E VENDA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ,,UNICíPO DE
ALTO ALEGRE OO PINDARÉ, ATRAVÉS DA SUA
SECREÍARIA MI.,,NICIPAL DE EDUCAçÃO,
ESPORTEELAZEREA
CNPJ NA FORMA ABAIXO:

O MUNICíP|o DE ALÍO ALEGRE DO PI DARÉ/MA, atÍavés da sua SECRETARIA ÀIUNICIPAL DE
EDUCAçÃO, ESPORTE E LAZER, sediada na Av. João Xxlll, S/N, Cênlro. Àto Alegre do PindâÍé/MA,
CNPJ no 01-612-832/0001-21, neste ato representada respeclivem€nte pêlâ sua SecretáÍiâ Municipâl do
EducaÉo, Esporte e Laz6r, Sr. FLAVO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, casado, portador da Cédulâ do
idêntidade RG no 14632612000-6, e inscrito no CPF sob o n. 007j25I23-45 rêsidente e domiciliado nâ
n€sta Cidade, doravantê denominâda CONTRATANÍE e a 6mprôsa inscÍita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do MinistéÍio da Fâzondâ sob o no_ estâbêlecida (inserir
êndoreço comploto), nêste ato denominada CONTRAÍAOA, representadâ por (in3oÍiÍ o cargo), senhor(a)
(qu.lificação do aignatário do contrato), inscrito no Cadastro de P€ssoa Física, CPF, sob o_,
portadoÍ do R.G. no dê acordo com a representaÉo legel quê lhe é outorgada por (inserir qual
dos instÍumêítos: procuração/contfttto sociauostatuto social) RESOLVET{ cetebrêÍ o presente
Contrato decorÍente da licilêÉo na modalidade Pregáo Eletrônico n.o _/_/CPUPMMP e do Procosso
Administrativo n.ô 068/202zsecÍetá.ia lúunicipal de Educação, Esportê e Lazor, com tundarÍÉnto da
Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 10.024, dê 20 de setembro d€ 2019, da Lei n" 8.666,
de 21 dô junho de 1993, da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nô 8.078, de 1990 - Código de
Defesâ do Consumidor, mêdiantê as seguintes cláusulas e condiçôes:

í. CúUSULA PRI EIRA - OBJETo

1.1. O objêto do prêsênte Terrno de Contrato é a Contratação dê empresa pâÍâ prestação de serviços de
plataforíiâ educâcionâl de inteligêncie â.tificiel com o objetivo de diagnosticer lecunes dê âprêndizegem
nas disciplinas estudadâs por elunos da educâÉo básica a paíir da análisê ds dedos cogniüvos,
psrcométÍicos, comportâmentârs e pedagógicos.

'1.2. A discriminâção sêguê abaixo:

ITEM

2. CúUSULA SEGUI{OA - VIGÊI{CIA

2.1. O pÍazo dê vigência deste Termo de Contrato terá
que deverá ter vigênciê de 12 (doze) mêsês.

início a partiÍ da dâta de assinatuÍa do contÍato

PREçO

Minura do Ednal- Presáo Eleiónico no / CPUPMAAPÀ,|Â
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3. CúUSULÂ ÍERCETRA - PREçO

3.1. O valor do presenle Termo dê Contrato é de
3.2. O cron€rârm de dêsembolso será Ínênsâl no valor de R$ _, a partir da liquideÉo do serviço
prêstado, nos t€rmos da alínea "b", inciso XIV do ârt. 40, da Lêi Fêderal n. 8.666/93.
3.3. No valor ecima estão incluídas todas as despesâs ordinárias diretas e indirêla6 decorrentes da
€xêcuÇão contratual, inclusive lÍibutos o/ou impostos, encargos socieis, tÍabâlhistas, providênciários,
fiscâis e comêrciâis incidentes, laxâ de âdministração, frêtê, seguÍo e outÍos nêcessários ao
cumprirnento integral do objeto da conlrataÉo.

4. CúUsuLA QUARÍA _ ooTAçÂo oRçAIúENTÁRA

4.1. As despêsas dêconentes desta contrâtaÉo estZio programadas em dotaçáo orçarn€ntária púpria.
preústa no orçamênto do lllunicípio, nâ ctassrÍicação abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
U FUNDO MANUT, E DES, EDUC BASICA. FUNDEB
12.361.O012 2019 OA0ü.3.90.39.00 - OUIROS SERVTçOS DE TERCEIROS - qESSOA JURIDICA

5. CúUSULA OUINTA - PAGAi'ENTO

5.1. O pagarn€nto sorá fêito pêlâ Pr6fôitura Municipel de Alto Alêgre do Pindaré, em moeda clrrente
nacionâ|, medlánte Transferência Bancáriá Eletrônica, de íorma percelâdâ, ípdiânte a aprêsentáção da
Fâlurâ, Notâ Fiscál e atêstêdos pelo sêlor responsável, acompanhedas das Certidõ6s Negativas de
Débitojunto ao INSS, FGTS, CNDT e Certidáo de Regulâridedê com a Fazendâ Federal;

5.1.1.4 CONTMTADA deverá prolocolar ne sede dêsta Prefeifurâ a soliqtação de pagamento,
assinada e carimbada pelo rêprosentante lêgal da erípresa 6m papol timbrado, contêndo o no do
processo licitetório, as inÍonmções pere crédito êm contâ corrente @mo: nome e núÍn€ro do Benco,
noÍne e número da Agência e número da conta, aneyéndo a Notá Fiscal devidament€ atosta, emitida
sem rasura, em lêtra b6m legivê|, juntâmenle com cópia do contreto, cópiâ da nota d6 êmpênho corno
também as dêmais certidões alualizâdas: CertiÍicado de Reguleridade de Situâção do Fundo dê

_ Garantis do Tempo de SeÍviço'FGTS, Ceítidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Cortidão Negatjva
dê Débito junto à Píevidênciâ Sociâl ' CND, Certidão Conjunta Negativa dê Débitos Relaüvos a
Tíibutos Federais e à Dívida Aüva dâ União, expedidâ por órgàos da Secrotaria dâ Receita Federal
do Brasil e da Procuredoíâ Gerâl da Fazenda Nacional, e cêrüdões nêgativas de débitos expedidas
por órgãos dâs Secretarias de Fazenda do Estedo ê do Município.

5.2. Como condçáo para Adhihtstêçáo efetuat o pagamenlo, a lictante vencedoQ deveíá manteÍ as
mesmas conalições de habilitação',
5-3. O rêcêbimênto não sxclui â rêsponsabilidade da Contratada pelo peíeito desomponho do mâterial
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquor irrêgularidadês det€ctâdas quândo dâ utilizaçáo do referido
matêÍiál;
5.4. A hotâ fiscâl/fatura deverá ser emitida p6la própria ContÍetâde, obngatoriamente com o númêro de
inscÍiÉo no CNPJ, conslântê de Nota dê Empenho e do Contrâto, não se admitindo notas fiscais/faturas
emitidas com outro CNPJ, rnesmo de filiais ou de matriz.

@;'
PREFE|TURA MUNtctpAt DE atro atEGRE Do ptNDARÉ - MA

Av. João Xxlll, S/N - CentÍo
CNPJ: 01.612.832000'l-21

5.5. O pagamento dâr se-á di.êtamente na Conia CoÍente no Agênciâ no
Banco

6. cLÁusuLAsExrA- REAJUSTE E ALTERAçôES

6.í. O prêço contratâdo é Íiro e in6âjustávê1.

6.2. Eventuais alteraÉ€s conaatuais rêger-sê-ão pela disciplinâ do aÍt 65 da Lei n' 8.666, de 1993.

Folha n'
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PREFEITUM MUNICIPAI- DT ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ
Av. Joáo X)(ltl, S/N , C€ntro
CNPJ: 01 .6í 2.8320001 -2í

6.3.4 CONTRATADA é obíigade a aceiter,
supressóes que se fzorem necessários, até
atuâlizado do contreto,

nas mesmas condiçóês contraiuais, os acÍésciÍTK,s ou
o limite de 25% (vinte ê cinco por aonto) do valor inicjâl

6 4 As supressões re§urtantê§ de acordo cerebrado eoke as partes contratantês podorão 6xcedêr o rimilede 25olo (vinte ê cinco por cento) do vâtoÍ iniciet atuêlizedo c,o contÍato

7. CúUSULA SÉT|MA - DA PRESTAÇÂO DOS SERVTçOS

7.1 Após e sôlicitação de Íomecirnênto, ê CONTMTADA deverá procêder a inslalaÉo do soflwâÍe, êmsua totalidadê, êm até no máximo 30 (hinta) dias consêcutivo 
" -i.rrái àl 

"""in"tur" 
do contrato ou doplano dê implernentaÇão,

7..2 As condições dê entrêga e recebimento do objeto são aquelas previslas no Íermo de Referôncia,documênto intograntê 6 apenso a estê contÉto.

I cLAúsuLA orTAva_ FtscÁLtzAçÂo

3á"r*ârXi?J=É. 
dâ exêcução do objero será efetuedâ por Reprêsantante dêsisnedo peta

9 CúUSULA NoNA_oBRIGAçÕES oA CoNTRATANTE E DA CoNTRATADA

91. - As obrigâçóes da CoNTMTANTE ê da CoNTMTADA são aquerâs prevasras no Terrno dêReÍerência.

10 cLÁusuLA OÉCtÍrtA_ SANçôES AOi N|STRATIVÂS

í 0.1 Cornetê infÍaÇào admintstretva nos termos da Lei nô 8.666, de 1993 e da Lei n. 10.520 , da 2002, aContÍêtada que:

10.1 1 rn_executar total ou paÍcialmente quaÍquer des obrigeçõos assumidas em d.corrência dacontratiâÇão;

10.1.2 Ensejar o retardamento da execuÉo do obj6to;

10.1.3 FEudar na êxecução do contratoi

10.1.4 Comportar-so de rnodo inídôneoi

10.1.5 Cometêr frâude fiscâl;

10.1.6 Não mântivêr a propostâ.

]9_2 -,-L,9:l]""* 
que con€ter quâtqu6r das. inÍrações discriminâdas no subitêm ecarna ficará sujeiia,sem pÍejuizo da Íesponsêbtidede cjvr, e cnminat, as sêóurntês sanções

10'2-1 Ádvertência por Íartes revês, assim entendidas aqueras que não acarretem pÍejuízos significaüvospara a Contratante;

Minuta oo Eaiat - nresão ÊA;;;;iZ:-FúÊMA p ,tA-
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ÂLÍO ALÊGRE DO PINDARÉ - MA

av. João xx t. s/N - cênho
CNPJ: 01 .6í 2.8320001 -2í

10.3 . Multa morâtóriâ dê 0,370 (zero vírgúrâ trés por cênto) por dia d6 atraso iniustificado sôbrê o vâror dapãrcele inadimplidâ, âté e data do êfetivo jnedimplomênto, obs€rvândo o limile dâ30 (trinta) djâs;

10.3.1 lúulta compênsâtória d€ lO% (dêz por cênto) sobre o velor lotal do contrato, no câso dê inêxecuÉo
totâl do objêto;

19:1? ,!l_*:".* inexêcuÉo parcia, â mufta compensatóriã, no mesmo pêrcantual do subitem êcirna,
sêrê âprc.rdâ de toírna propoÍcionelà obrigaçáo inadimptida:

'10-3.3 susp€nsão de licitâr e impêdirnento de contatar com o órgão, enladede ou unidad€ edministretivâpela quâl a Administração Pública opera e atua concretamente, peljprazo de até dois anos;

í0.3.4 lmpedirnento de licitâr ê @ntrateí com o Municipio de Alto Alegro do píndaré/MA com oconsêquente descrêdenciernento no sistemâ de cedastÍo póprio da pMMp/-MA pero prazo de âle cincoanos;

1!-1:_U_--?-,:r:!:?..0" inidonsdacte para ticitar ou contrâlaÍ com a AdministraÉo púbtica. enquântopêÍouraÍem os molivos determrnantes da punição ou ste que sejê promovida a reabilitaÉo p€rjnte aprópria âutoridâde quê âpticou a penalidade, que será concedida'semp," ir" " Contr"t"da ,."sarci, 
"ContÍalânte pêlos preJurzos causaclos:

í0 4 Também fiôem sujeitas às penaridades do art. 87, Ir e rv da Lei no 8.66ô, de 1993, â contraradaque:

10.4 1 Tenhe sofrido condênaçâo d.fnitiva por pralicâr, por m€io dorosos, Íreude fscar no recolhiír€nro dêquaisquer tributos:

10.4.2 Íenhe praticado atos ilícitos visando e fruskâr os objetivos de liciteção;

'10 4 3 .Dernonstre náo possuir idonêidâde pâra contralar com a AdmanistraÉo em virtude de atos irícito§praticâdos.

10.5 A eplicaçao de qualquor das penalidsdes previstâs reelizar-se-á em procssso admhrstretivo quees^segurârá o conbadrlório ê a ampta dêfesa a Contraeaa. otservaúo-s. o fi&ãÉnto p..r,sto ne Lei no8.666. de'1993.

10.6.. A. auloridad€ compêtênte. nâ aplicáção.dâs sanções, leverá em consideÍação â grÊvidade dácondutâ do iníÍatoí, o cerál€r êducativo dâ pê;a, bem comà o dano caroJo ã ÀiÀiniit,.çaolo'servaOo àprincípio da p.oporcionalidede.

10.7 As pênalidedes serão obrigatoíamente registÍedas no Sisteína de Cadestro pópíio dâ PMAAP/MA.

11. cúusuLA DÉctüa pRtMEtRA _ REsctsÃo

'1'1.1. O presente Terrno de Contrato podêrá ser rescindrdo nes
8.666, de 1993, com as consequênciâs incticadas no art. gO da
âplicáveis.

:l -::i:"11"] -"-ll1ã-ol 
ci io ou ]nclrporação dâ coôtretadâ convem ouka pêssoa jurídicâ. desde quêseFm ooservac,os petâ nova pêssoa iuÍidica todos os requislos de habititieÇáo exioldos nâ ltcjtaçâo onginal;sejâm mântidas âs dêmais cláusulas e condrÇões do cont,ato; nao naja'piei,tiio á execuçao do objetopâctuado e hajê a anuência expressâ da Administrâçao à conünuidade ao'à;téio. 

- -

hipóteses pÍevistes no ert- 78 dâ Lei no
mesme Lei, s6m prejuízo das sanções

Mrnula do Fdnat. pregãtEl.rrór@F :/ cpt DMr,Ap a
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Foiha n,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALÉGRE DO P'NDARÉ . M
Av. Joâo Xxlll, S/N - Cêntro
cNPJ: 01.612.632/0001-21

í í.3- Os casos de resciúo contatual serão íormâlÍnente rnolivados, essegurado-sê à CONTRATADA o
direito à próúa e ampla deÍesâ.

11.4. A CONTMTADA rêconhece os dir€itos da CONTMTANTE êm caso de rescisão administraliva
previstâ no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será prôcedido de Relátório indicativo dos seguintes âspêctos, conforme o cáso:

11.5.1. Balânço dos eventos contrâtuais já cumpridos ou pêrcjalÍnente cumpridos:

1 1.5.2. R€lação dos pagamentos já êfetuados ê ainda d6vjdos;

í1.5.3- lndênizeçôês e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIi/tA SEGUNDA _ VEDÂçÔES

12.1. E vêdâdo à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este T6Ímo dê Contrato pâra qualquer oporaçâo Ínanceira;

12-í.2. lntêrromper â êxecução conkatual êob al6gâÉo d€ inadimpjêmênto por perte dâ CONTMTANTE,
salvo nos câsos provi§tos em lei.

12.1.3. Subcontrâtar.

Í3. CúUSULA DÉC|MA TERCETRA_ OOS CASOS Oi SSOS.

'13.'l Os c€sos omissos serào decidrdos pela CONTMÍANTE. segundo âs disposrçóes conüdas na Lei no8.666. de í993, nâ Lêi no 10 520, de 2OO2 e dêmáis normas gêíaiJde tiouçaeJe Jnrreros administratrvos
:.^:::11]i:"T.11"t sesundo €s drsposrções conüdes na L;i n" 8.07s, oà rgeô , codtgo dê Deresâ douonsumtdor - e normas e principios gerars dos contratos,

14. CLÁUSULA DÉcI A oUARTA _ PUBLICAçÃo

141.lncumbira à CONTR TANTE pÍovidenciâr â publicaÉo desle instÍdmento. por exlÍato. no DiáÍrouÍoâr c,o Estado. no prazô previsto nâ Let no g 666. de 1993

15. cúusULA DÉcI A QuINTA_ FoRo

í5 1. o Foro para. solucionãr os litígios qu6 decorêrem de execuÉo dêste Í6rmo cr6 contrato será o dauomarc€ rêsponsâvêt por Alto Alegrê do prndaÍé/MA.

Para frmeze e validede do pacluado, o prêsenle Têrmo dê Conlralo foi lavrado êm tÍês
teor. que. depors de lido ê achado em oÍdem, var assrnâdo pelos contraenl€s.

Processo n,

Rubrica

(três) vias dê igual

Alto Alegrê do Pindaré, de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxx

Minura do Êdnâr- Pregào Ekrtjico n / .CPL,/PMÀAP/MA
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Procosso n"--C6(

TESTEIVUNHAS:

Nome:

PREFEITURÂ MUNICIPÂI, OE ALÍO AL€GRE DO PINDARÉ .
Av, João XX , S/N - CêntÍo
CNPJ: 01 .6í 2.8320001 -21

Rêsponsável legat de CONÍRATANTE

xxtxlxxxxxtnxxxxxxxxxxxxxr(xxxxxxxxxxxxxtxxx
Representante legâl da CONTRATADA

Nomei
CPFiCPF:

ffi


