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OB.IETO: ContrâtaÉo de empresa paÍa prestâção de serviços cte plataÍorrna êducacionêl dê inteligônciá
arüfciâl com o objêtivo de diagnosticâr lacunas de eprendizagem nas disciplinas esludadiâs por alun;s da
educação básica a partir da análise de dados cognitivos. psicoÍÉtÍicos, comportam€ntâis e pedagógicos.
ORGÃO LrcIADOR: Prefêilurâ Municipal de Àto Ategre do pindaré
DATA OA SESSÃO PúALICA 23tO312022

HORA:09h00min
PREGOÉIRO: Francival Vetoso Fernândês
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PRÉGÂO ELETRÔNGO No o.Ií12022
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EOITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ - i,A. inscTite no CNPJ
sob no 01,612.832./ü)0í.21, sâdiada nâ Av. João Xxlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaró - lirA - [,1A,
CEP n" 65.39&000, por intomÉlio dê seu Prêgoeiro, designado p€la Portana n' 02112021, publicâdâ no
DiáÍio Oficiel do l\runicípio no dia 04 de JaneiÍo de 2022,leva ao conhecirn€nto dos interossados que
realizara licitaÉo na modalidade PÍeqÉo na forrna ELETRÔNEA, do tipo túlenor Prêço por ITEM,
conÍoÍne descrito nostê Editâl ê sêus Anêxos ê êm contormidâde mm o disposto nâ dâ Lêi no 10.520, dê 17
de julho de 2002, do Dêcrêto no 10.024, de 20 do sslêmbro ds 20í9, aplicando subsidiâÍieÍn€nto a L6i
Fêderal n" 8.666 dê 2'1 de junho de 1993 o suas alt€raÉos o donEjs nonnas portinentes á êsÉcie.
Datâ da sêssão: 23103/2022

Horário:09r00h
Local: Portal Compras Públicas-U4@.qqlgElg@Ioplêspgqlpes.q9lLE

1. DO OBJETO
1.1. A prosont€ licitaÉo têm por objoto â ContÍataÉo para CoÍúrâtação do êmplEsa paÉ pruataçéo
dê s.rvlçoa do plataío.ma êducaclonal de lnGllgêncla aÍtlflcl.l com o obl.tivo d. dlagnostkâÍ
lacums dô aprendlzagem nas disciplinas estudadas por aluíos da educaçáo bá8lca a paÍtlr da

aúllse do dadoS cognltlvos, pslcométrlcos, compottamentals ê p€dagóglco6,
êspociÍcêçô€s constantes do PÍojeto Básico - ANÊXO l, parte intêgrânt6 dêstê Edital-

coníoÍÍE

1.2. A licitâÉo seÍá rêâlizâda em I (um) item.
1.3. O critéíio dê iulgarn€nto adotado será o menor pÍeço po. ITEM, observadas as exi(Éncias contidâs

neste Edital e seus Anexo§ quento às especifcaçóes do objeto.
1.4. O velor globelesürmdo destâ licitâÉo é dê Rl í00.SOO,OO (cem mile oitocenba .Eel3).

2. DOS RECURSOS ORçAIúENTÂRDS
2.1- As desp€sâs pâre atendeÍ a 6sta licitaÉo êstão programadas em dotaÉo oç3rÍÉntária PrópÍia,
previstrâ no orçamonto pa? o éxercÍc.o de 2022, na dassifcaçáo abâixol

U

PODER EXECUNVO
04 FUNDO MANUT . E DES, EDUC, BASICA.FUNDEB
12.361 .0012.2019 NOO3 3. 90 39.00 - OUTROS SERV,çOS DE TERCE/ROS - PES SOA JURIDICA

3. DO CREDENCIA]úÊNTO
3.1. O Crodenciarnento ó o nívêl básico do rêgistÍo câdastral no SICAF, qu€
intsrsssados na modâlidadê licitatória Pregão, em sua Íorma eletÍônica.

pêríito a participâÉo dos

3.2.O câdastro no SICAF dev€rá ser feito no Portal de comp.as do Govêrno Foderal, no sitio

www.comorasoovêÍnameniais.oov.br, por meio de cêrtifcado digitâl confeído pela lnfiâêstrufura d6
Chavos Públlcas BrasilêiÍa - ICP - Brasil.
3.3. O cred6nciamênto junlo ao provodoÍ do sistêma implica a responsabilidâde do liqtianto ou dê sôu
rêprosentante legal ê â presunção dê sua cápacidade técnic€ paÍa r€elizaÉo das lran§eçô€s ineronto§
a este Píegão.
3,4. O licil,ante rssponsabiliza-se gxclusiva e Íorrn:llíiente p€laô transações efetuadas 6m seu noíYÉ'
assurÍro corno ÍiíÍt€s € verdâdêaras §uas pÍopostas e seus lences, inclusive os atG pGticádos
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diroteÍÍ!ênts ou por sêu rêprêsêntente, excluÍdâ â responsabilidâde do provedor do sisterm ou do órgáo
ou enljdade proÍÍrotorâ da licitâÉo por eventrais danos decoÍÍentes de uso indevido das crêdenciais
dê acesso, aindâ que por lerceiíos.
3.5 É dê íesponsâbilidade do câdâslrâdo conÍêrií a exaüdão dos seus dados câdastrais no SICAF e
mantê-los atuâlizados junto aos óÍgãos Íesponsáveis pela inforrnação, devendo procoder,
iÍÍEdiatamente, à correção ou à alteraÉo dos registÍos tâo logo idênlifquê incon€ção ou aquêlês se
tomêm desatualizêdos.
3.5-'1. A não obs€rvânda do disposto no subitom entêrior poderá êns€jer desclassilicaÉo no
rnom€nto dâ hebilitação

iI. DA PARTICIPAçÃO NO PREGÃO.
4.1. PodeÉo parlicipar deste Prêgáo inteÍessados cujo raírc de aüúdade sêja coípativel com o objeto
d6sta licitâÉo, ê que êslêjam com Credenoernônto reguler no Sst€rnâ de Cadaslraínento Unitcâdo de
Fornêcedores - SICAF, conforrn€ disposto no art. 9o da lN SEGES|/MP no 3, d6 2018.
4.'1.1. Os licitantes doverão úilizar o cerliÍcado digital paÍa acosso ao Sistêrna.

4.2. O presênlê Prêgão é c,estnec,o a AIIPLA CONCORRÊi{ClA.
4.3. S€rá cohc€dido tratâmento íavorecido para âs microempÍosás e emprosas de pêqueno porte, paEr
as sociêdades @opêrâtivas rnencionadas no artigo 34 da Lei n' 11.488, dê 2007, para o agriculbÍ
Íâmlliar, o prodútor ruÍal pessoâ Íísica e para o micÍoêmprêêndedor individuâl - MEl, nos lamitês
preüslos da Lei Complementar n' 123, de 2006.
4.4. Não poderão parliciper dêste liciiaÉo os interêssados:
4.4.1. proibidos de parlicipar de lacitaçôes ê celebrar contrâtos adninistralivos, na bíÍla da
l6gislação úgent€;
4.4.2. que não atondam às condiÇões dêste Edatal o seu(s) ânêxo(s);
4.4.3. êstrangeiros quê náo lenham represêntaÉo legal no Brasil com podêres expressos parâ
recêb€r citaÉo e responder administrativa ou judicialrnentêi
4.4.4. quê s€ enquedrem nes vedaÉes prêvistas no ârtigo 9'da Lei n' 8.666, de 1993;
4,4.5. quê estejam sob Íalênciâ, concurso dê credorês, concordâia ou em procêsso de
dissolrição ou liquidaÉo;
4.4,6. entidades empresâriais que estejam raunidas em consórcio;
4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de lnteress€ Público - OSCIP, atuando nêssa condiÉo
(Aórdão no 746/201 4-TCtJ-Plenário).
4-5. Coíro condiÉo para participâção no Prêgáo, a licitante assnalará
próprio do sistêma êlêlrônico, relaüvo às seguintês dêclaraÉes:

'sim' o! 'não' em campo

4.5.í. quo cumpro os requisitos esteb€lêcidos no arligo 3" da Lêi Complêmentar no 123, de
2006, êstendo âptâ â usúruiÍ do tratâmento favorecido êstâbelecido em seus arts. 42 a 49i
4.5.1.1.nos itens exclusivos para parlicipâçáo de miqoeÍÍpÍeses e eÍÍpreses de
pêquêno porte, â âs§nâlâÉo do campo "náo' impedirá o pross€guimento no
certame:

a partjcipâção nâo íoÍ exclusiva pâra microemprêsas e
emprêsás de pêquêno porte, a ássinâlaÉo do campo "náo" epênas produzirá o
efeito dê o licitante não ter direito ao tratâÍnento fevorecic,o preüsto nâ Lei
Complernentar no 123. de 2006, rnesmo que rÍÍcro6íÍpresâ, emprêsã de
pequêno poÍte,
4.5.2. qu6 êstá ciente e concorde com as condiFes mntidas no Editel e sêus anexosl
4.5.3- que cumpre os r€qui§tos para a habilitâçáo dêfnidos no Edital e que a píoposta
apresêntada está em confoÍmidadê com as exigências editalícias;
4.5.1.2.nos itens em que
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4.5.4. que inexistom fatos impedilivos para sua hâbilitaçáo no certamê, ciento da
obrjgatcriedadê de doclaÍar o@rrências post€riores;
4,5-5. quo não êmprega mênor de 18 anos em iÍabelho noturno. peÍigoso ou insalubÍe e não
emprêga m€nor dB '16 anos, salvo Ír€noÍ, a partir dê '14 anos, na condiÉo de aprendiz, nos
t€rÍnos do ârtigo 7', XXXlll, da ConslituiÉo:
4.5.6. que e proposta foi elaboràda de forÍna independênte, nos lêrÍÍPs da lnsfuÉo NorÍmüva
SLÍUMP n' 2, de '16 d6 setembro de 2009.
4.5.7. que não possui, em suâ c.ldoia produtjva, êmpregados executando kabalho dogradante
ou foÍFdo, obsêrvando o disposto nos inci§os lll e lV do art. 1'e no inoso lll do art. 50 da
ConstitriÉo Fêderâli
re§êÍvâ
4.5.8. quê os serviços são pr6stados Por empresas que comprovem cumprimonto
pâra
de
Previdênoâ
p€ssoá
reebilitado
prêústa
pâre
deficiênciâ
ou
com
em lei
dê caÍóos
Social ê que atênclâm às Íegrâ§ dê ecessibilidâde preüstas nâ lêgisleÉo, conÍorÍne disposto
no art. 93 dâ Lei no 8.213, dê 24 de julho d€ 1991.
4.5.9. quê cumpÍê os rêquisitos do Decreto n. 7-174 de 2010' estando apto â usuíruir dos
cÍitérios d€ Prêfêrência.
4.6. A declaraÉo Íàlsa Íêlativa ao cumprirnonto dê qualquel c.ndiÉo suieitará o licitanie às sançõ€s
preMstas 9m lei e nestê Edital.

de

5, OA APRESENÍAçÃO DA PROPOSTA E OOS DOCUMENTOS OE HABILITAçÃO

5,1-Os lidtantes sncâminhaÍáo, erdu§varn6nte por rÍÉio do sisteÍna. concomitantsílênte com os
preço,
docurnentos de habilitaÉo €ígidos no edital, proposta com a descriÉo do objêto ofertedo e o
quando,
públicá'
então,
on@râr-seá
àté a data e o horário êstabelecidos para auàrtura da sêssão
automaticâmente a êtâpe de enúo clêssa dooJrnôntaçáo.
5.2. O enüo da proposiê, acompanhada dos docurnentos de hâbilitação exigidos nêst€ Edital, ocoíreíá
por rneio dê châv6 dê acosso ê senheb.3. os licitantes podêÍâo dsixeÍ dê apÍêsentar os docurnentos de hâbilitaÉo que const6m do SlcAF,
ass€ouredo aos clêÍnais hqtântes o dlrêúo d6 acesso âos dados constantês dos sistonÉs'

5n.Às Microempresas e Empresas de Pequêno Portê dêveráo enceminhar â

docÚmêntação clê
no§
termos do art' 43'
li§câl
e
lrâbelhistá,
que
de
regulãridade
hâja algunÉ ÍestriÉo
habiliteÉo, aindà
§ 1"da LC no 123, de 2006.
públ'câ do
ã 5. lncumbirá ao licitentê acompanhar âs opêraFes no sistêrna elêtrônico durante a ses§ão
de
inobsêNânqâ
ft€gão, fcanclo rêsponsávêl pelo ónus decorrênte da perdâ dê negócios, diantê dâ
qua-isquer nrensagens emitidas pêlo sisterna ou de sua descon€Éo.
proposta ê os
5.6. Adé a êbert;a da sessão públicâ. os licilántes poderáo retirar ou substitÚir ê
no
si§temai
inseddos
enteÍiornonte
documêntos de hebilitação
propostas
5.7. Não sêrá estabêle-cida, nessa etapa do cerlaí!€, ordem dê classificaÉo enfê as

aprêsôniadas,

o que

som6nte ocorrerá

aÉs a rcalizaÉo dos

procedimêntos de negociaÉo e

iulgamento da proposta.
â.ei.

óJ oo.r.àntàs qr. compõsm a proposta e a hâbrtitaçào do ticitânte methoí classiÍcâdo som€ntê
do
oÀponiolria"ooà para evaliaÉo do píêgoeiro e paà acesso pÚblico aÉs o enc€ÍÍanÉnto

".iao
ênvio de lancês.

6. OO PREENCHIÍ{ENTO OA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá ênvlâr sua pÍoposta ínediante
s€guintBs câmpos:
6 1.1. Velor unitaflo ê total do itêm;
6.1-2. Marcâ:
6.1.3. FabÍicâÍtto;
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ô.1.4. DêscriÉo detalhada do objeto. contêndo as inÍorÍÍÉÉês similares à êsPeciÍcaÉo clo
Proj€to 8ásico: indicándo, no que for aplicável, o tttoclelo. ptêzo de valtdaale ou dê gâÉnüa
6.2. Íodes as 6speciÍcaÉês do obirto contidas na proposta únculam a Contrâtedâ.
6.3. Nos vâlores proposlos eslaráo inclusos todos os clr§tos opêÍaclonais. encârgos pÍeüdênciádos,

trabalhistas, tributarios, coÍn€rcieis

e

quaisquêr outros qu€ incidam clireta

ou indaretâfiÉntê

no

ÍomêciÍYEnto dos bens,

6.4. Os preços ofertados, iantic na proposla inicial, quanto na etâpa de lences, s€íão de êxclusiva
responsabilidadê do licitante, não lhe âssistindo o direito de deit6ar qualquêr alteraÉo sob alegaçáo
dê erro, orÍissão ou quâlquer outro prêtêxto.
6.5. O prazo dê vâlidêcls da propoíâ não s€rá infeÍior â 30 (trinta) dias, a contar da datâ de sua
apresêntaçâo.
o.o.os tlátantes devem rêspeitâÍ os píeços mâinos estabelecidos nas rlormas de reg'ância de
contratâçôes públicâs Íedsrâis, quando paíjciparem de licitaÉes públicás;
6.6.1.0 descumprirnento das rêgras supÍamêncionadas pela AdministraÉo poa paíe dos
contratados podê ênsejar a ÍscalizâÉo do ÍÍibunâl de Contas de União e, após o devido
processo lê9a1, gerar as seguinles consêquências: âssinatura de pÍazo peje 9 adoçá9
das í\êdidas necesúrias ao exaio cumprimenlo da lêi, nos tênnos do ert. 71, inci§o lX,

da ConstituiFo; ou condenação dos âgêntês públicos r€sponsávets e da êmpaesã
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erárlo, caso verificada â ocorÍôncia de
suporÍaturarnento por sobreprêço na exocuÉo do conlrato.

7.

OA ABERTURA DÀ SESSÁO, CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE

LANCES
7.1. A alrerturâ da presênte licitaçáo dar_se_á êm §essão públicâ, por rn€io d6 sistoíYÉ êlêtrônico. na
data, horário ê localindicádos nest€ Edital.

apresentadas, desdassificardo dosde logo aquelas que não
estejâm em-conformicladê com os requisitos estabelocidos nestê Edital, contenham viciG rnsanáveis
ou não apresenlem as ospecifcaçõ€§ técnicas êxigidas no Proj€to Básico.
7.2.1. ÍamtÉm sêrá desclassifcâda a pÍoposta que identiíque o licitanie'

7.2. O Pr€o€iro verifcará as propostas

7.2.2.4 desclassiÍcâção será sempre fundamentadâ

e

registradâ

no §stome, cofi

aconpanhemento em têmpo Íeal porlodos os pârticipant€s.
7.2.3. A náo de§classificação da proposta não impedê o s€u julgámenlo dêfinilivo em sentido
contÍáíio, levado a êfeito na Ía6ê do ac€itaÉo.
7.3. O sistemâ ordenerá âutomaticarnente as pÍoPosties dassifcâdas, sêndo que somentê êstas
partidpârão cla Íase de lances.
pÍegoÊiro e os licltantes.
7.4. Osistema disponibllizará caÍpo próprio pâre troca de rnênsagens entÍs o
7.5. lniciada a et;pa competitiva, os iicitantos dêvorão encaminhar lan@s êxclusivâínenle por Íneio do
sisteÍnâ eletônico. sendo iÍtêdiatarÍÉntê inÍorrnâdos do seu r6cebirÍlento e do vâlor coosignedo no
registro.
7,5.1. O lance dêverá ser ofêrtado p€lo menoÍ valor total.

7.6,Oslicihntêspoderãooferecerlânc€ssucêssivos,obseÍvencloohorárioÍixêdoparâabêrlurada
sesúo o es regíâ§ êstabêlêcidâs no Editâ|.

z.i. ô tiutant"-*nrnto

poderá oíêrecer lance de valor inferior ao último por ele oÍêrtado e rêgiskado

Pêlo sisteÍna.

7S. O intervato míninE de difeÍençe de valores enlrê os lanc€s, que incidirá tanto êm relaçâo aos
ini"tt*oiari* quanto em ráação à pÍopostâ que cobrir a rnelhor oÍertâ doverá s€r R§ 50'00
(cjrquenta) r€ais
).ó_b inlirvaro entrê os tâncês onúados p6lo mesmo ticitante não pod6rá ser inferior a üntê (20)
pena de §êrem
seàrrnoos e o intervato entre lanc€s não podêrá s€r inÍêrio{ a três (3) §ogundos, sob

i""Á

auiormticamente descartados pelo slstema os íesp€cüvos lânces
"aberto', em quê os
7Jõ éãia uoot"oo pat" o onüó de lances no pregão êlotrônico o modo de d'sputa
licitantes aprosentârão lances públicos e sucessivo§' com pronogaÉe§'
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ÂY. Joao Xxlll,

7.í1A êtapa de lânces dâ ssssão pública terá dureÉo de dez minutos €, aÉs isso, seÉ proÍrogada

âutormticaÍÍEnlê pelo sistema quando houver lanc€ oíertâdo nos úlli.nos dois mjnutos do pêÍíodo de

duraÉo da sessâo públicâ.
7.12 Â pronogaÉo âutomática da êtâpa d6 lances, de quÊ trãta o ilem anterior, será de dois minutos e
oconêrá lutessivariente sêmpre quê houv€r lances ênviedos nesse período de pÍoíÍogaÉo,
indusive no caso de lances inteÍnêdiários.
7.13 Não havêndo novos lances na forÍÉ êstâbel6cida nos itêns anteriores, a sessáo públic3 êncerrar_
se-á autometicâÍnentê.
a Íase competitiva sem que haja â prorrogação aúomátlca pêlo sistema, podeÉ o
prêgoêiro, assessorado p€la equipe de aPoio, jusüÍicadamente, âdmitir o Íeinicio da §es§ão pública de
iân@s, êm prol da consocuÉo do rlElhor preço.
7,15, Em caso d€ íâlhâ no aisteÍÉ, os lances em desêcordo com os subitons anteriores dsvaéo ser
desmnsidêrâdos pelo progoearo, devendo a ocorrência s6r comunicâde imêdiatamêntê à SêcretâÍiâ de
Gestão do Ministério da Economiei
7.15.1. Na hipótese do subitem ântêÍior, a oconôncia será regislrada em campo pópio do
sistêma.
7 16 Não sêrão aceitos dois ou mais lancês de rnêsÍlo valor, prevâlêc€ndo âquele que,or rocebido e
Íegistrado em pÍirnêiro lugaÍ.
7.i7. Durante o transcur;o da sessão públicâ os llcitant€s sefão inÍo.Ínádos, em l6mpo reâI, do vâloÍ
do rnenor tâncê Í€gistrâdo, vedadâ a üentrlicaÉo do licitant6.
7.18, No cáso de dlsconexão com o Pregoêiró, no deconêí da êtapâ mmpeltva do Prêgáo, o sistêrna
olêtrônico poderá permanecer ecessivêl aos licitantes pera a ÍêcêpÉo dos lâncos.
7.19. Oua;do a dàsconexão do sistema oletÍônico pâre o preüoêtro persislrr por terÍpo superior a dez
nünutos, a sêssão pública seÍá suspen§a e reinaoada soílente aÉs decoÍidas ünle e quatro horas da
comunicaçáo do faio pelo PÍegoeiÍô aos paÍticipantes, no sítio Êl6fônico ul iz?do parâ divulgâÉo'
7.20. o Ciitédo de jülgarnêntõ adotado seÍá o menor preçol conforme dêÍinido nêste Edital e seus
7.14 Encêrrada

7.21. Caso o licitânte não âprosênte lan@s, @nconerá com o valoÍ de sua propostâ'
pequêno
7.22, Em rêleÉo â itêns nào exclusivos para participâÉo de microempr€sâs e ompresãs de
junto
à
Rêceitâ
mrte. unra vez encerradâ e etapa de lânces. §erá efeiivada e verifcâção autoíÉticâ
própr'a
as
micÍoerÍpresâ§
coluna
em
iedêrel, do porlê da entidede eÍÍprêsâriel. O sistêma identifcaÉ

e eÍpresas d€ pequeno porto paíticipantes, procêdêndo à comparação com o-s vâlor€s da pnmêirâ
coioáda, se esia Íor emÉresa àe mâior porte, assim coÍno das demais clessiÍcádâs' perg o !!n de
aplicâÍ-se o disposto no§ art§. 44 ê 45 da LC n' 123, de 2006, regularnêntada pelo Oecreto no 8 53E de
2015.

condiÉes, âs propostâs de micÍoernpresas e empresas de pêqueno porte quê s6
êncontrârem na fâiia de âté 5% (cinco por cento) acinÉ da rnelhor proPostâ serão considerades
7.23. Nêssas

êmoatadas com a PrirneiÍa mlocadâ.

nos têÍÍÍlos clo item ânterior tsrá o dirêito dê encamlnhar uÍnâ úllimâ ofêrlâ

i.ii.

Àn=ff,ár

iio,

d6 pequeno
No caso oe equivalência dos vâlor€s âpíes€ntádos pelas mlcÍo€mpÍoses e empÍesas

p"i" à"*,np"t","r"!"in"ade
obrigatonaín€nte em valoÍ infeíior ao da pÍirÍEira @locâda, no prazo de 5 (cinco)
minulos coniíolados úlo slsterne, contados após a comunicâÇão automállce p€Íalânlo'
se
7.25. Caso a microempresa ou a €ÍTPÍosâ de pequeno porte melhor clâs§ficadâ desista ou não
do
êÍnpresa
e
misoeípresa
licitantes
âs
derÍÉis
sêrão
@nvocâdas
pt"ro
nunit""ta no
"siabelecido, naquêl€ intêrvalo de 5% (cinco por cento), na ordem ds classificâÉo'
r;;";úãJqr;;;ncontrem
parà o exàrcício co mesmo direito, no prazo estebelecido no subit6m anteior'

oorle or.re se encontrem nos tnlêrvâlos osteboleodos nôs subilens anlsnores. sêÍá realizado sorteio

s" dêntiÍiqu€ aquela que pÍimêlÍo podêrá apÍ€sentar m€lhor ofêú'
êm ÍêlaÉo âo pÍoduto
tri. d;;doil;r"t píopostas benefcjadas com as Ínaígens de proferência
qÚe íizerem ius
pÍopostias
*üüàô, ãüti" ã" dêsenpate será aplicado exclusitâíPnte entre as
ãnti" .ias orra

qL,e

" preíerência, @nfoÍme rêgulâÍÉnto,
às margêns de

sêÉ aquêle
7.28. Hãvendo evontual empate entre proposlas ou lancês, o criténo dê deseÍrpate
âos
prelerência
sucessivaÍnento
â
essegurándo_se
de
1993,
n'
a.666,
da
Lei
rrt. s', S
"à
bens produzidos:

pi"í"t
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7.28.1. no peis;
7.28.2. por empresâs brasileirâsi
7.28.3. por empÍesas que invislam em pesquisâ e no dosênvolvimento de temologia no País;
7-28.4. por êrnprêsas que conprovem cumprirnento de reserva d6 cârgos proústa em Iei para
p€ssoa com deÍiciência ou para rêabilatâdo dâ Previdência Sociâl e que ât€ndâm às
rêgras do acessibilidade previslas na legislêÉo.
7.29. Psrsistindo o eÍÍpate, a proposia vencêdora sêrá sortêada p€lo sisteÍÍÉ elêtrônico denbe as
propostas empatadas.
7.30. ÊncerÍâda â êtapa de ênüo dê lances da sessão pública, o pr6goeko deverá encaminher, pelo
sisierÍta ôletónico, confaproposta ao licitâhte quo tenha apresantado o íielhor preço, paÍa que
s€ja obtida melhor proposta, vedada a nêgodeÉo em condições diferêntês dâs preústas nest€
Edilâl7.30.'1. A negociaFo seÍá realizada por rn€io do sistêrÍÉ, podêndo ser aconpanhada pêlos
dêmais licitantos.
7.30.2. o pÍegoeiro solicitará ao ticitantê melhor classific€do que, no prazo de 2 (duãs horâs)
horas, enúê â proposta adequade âo Úll,rno lance oíertiado âpó§ a negodâÉo rêâlizâdâ,
acoÍrpanhadâ, sê for o caso, dos docurnêntos complemêntarês, quendo ne@ssáíios â
confi ÍÍmção daqueles exigidos nêsto Edital e iá apresentados.
7.3í. Após a nsgociação do preço. o Pregoelro iniciará a fase do acêitaÉo e julgamento de proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encênade a etâpâ dê n6gociaÉo, o prêgoeiro examinaÍá a proposta dassifcada êm pÍimêiro lugâr
quanto à adequaÉo ao objeto e à compâtibilidâde do preço 6m rêlação ao máÍÍD esüpulâclo para
àntrataçâo noste Edital e ám seus ânsxos, observado o diaposto no paÍágraío único do an. e no §
Y do ert. 26 do Dêcrêto n' 10.02412019.
8.2. O licitanto qualiicâdo corno produtor rural pe§soa Íísac€ dovêíá incluir' na sua paoposta, 06
pêrcontuais dâs àntnbuiÉês preúslas no aÍt. 176 da lnstruÉo Nonmtiva RFB n.971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena do desclassifc€ção.
8.3. Será desclassifcadâ a propo§ta ou o lance vencêdor, aprêsêntãr preço Ínal supêrior ao pr€ço
íúximo fixado (Aórdão n' 1455/2018 _TCU - PlenáÍio), ou qle apresentar preço ÍnâníestarÍÉnte
inexequível.
proposla que apíesente preços global ou unitários
8.3.1. ConsideÉ-se inexequível

f

a

simÚlicos, inisório§ ou de valor zoro, incoÍnpatíveis com os preços do§ insunEs e
salários do mêrcado, acrgscido§ dos respêctivos encargo§, aindâ quê o ato convocatóío

dâ ticitaÉo não tenha estabeleodo limitês míniÍnos, êxceto quando sê rêÍedrem

e

materiaii ê instalaÉes de p.opriedade do póprio licitântê, para os quais ele rsnuncie â
parcela ou à totaladade dê remuneraÉo.
8.4. Na hipótes€ de necessidade d6 suspen§âo da s€ssáo pÚblica para a .ealizaÉo de diligências'
com vistas ao sanêern€nto dâs propostâs, â sessão pÚblica somente podeíá 6€r rêiniqade
mediante âviso próüo no sisterna com no mínimo, vinl6 € quâfo hoÍâs de antec€dênciâ. e a
ocoÍÍênciâ sêíá ÍêgistÍade em ata :
8.5. o PregoeiÍo podêrã @nvocãr o lidtênt€ parã enviaÍ docuÍnênto digitâl compleÍÍÉntar' por Ínêio de
íuncio-nâlidaàê disponívêl no sistêmâ, no üazo de 24 (vintê e quabo) hora§. sob pêna de não
âceitâção dâ proposta.

8.5.1.0 prazo êstab€lêcido poderá sêr pronogado pelo PÍegoêiro por §olicitaÉo es'Íita e
justificâda do licitânte, formulâdâ antes dê Íindo o prazo, € fonnalmentê âceita pelo
Pregoeiro.
qúê
8.5.2. DentÍe os documêntos pessivêis de solicitâção pelo P.egoêiro, destecah_se os
tipo,
marca,
moc,elo,
como
contenham âs caractêrístic€s do rnat€riâl oÍ6rtado. tais
febricante e procedência, além de oulras informaÉ€s perlinentês, â exeÍÍplo de
câtálogos, folhêtos ou píopostas, enceminhados por mêio êl6trônico, ou. se ÍoÍ o caso,
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por outro Ínêio e prazo indicados Pelo Prêgoeiro, som prejuízo do seu ultsrior enüo pêlo
sisteÍÍla êletÍônico, sob penâ de náo acaitaÉo da proposta'
8-6.0 léitante que não apre§€nlat o clocumento cafiüobatóíio, ou cujo píoduto não atehcleí aos
rcgutanentos técnicos pertinentes e norrnas técnicas bmsileiras êplicáteis, náo podeíá usuÍíut da
aptiaàçÁo da marypm de píefeÉncta, sem ptejuízo das penaldades cabiveis.
8.6.1. Nessa hipôtesê, bem camo em caso de inabiltaçáo do licftante, as p@postas §eÍão
Íeclassíicaclas, pan fns de nova aplicaçào dê ilaígom do preÍeréncia8.7- S€ a propostâ ou lence ven@dor Íor desdassafcaclo, o Pregoêiro exeminará a proposta ou lance
subsequ€nE, e, assim sucêssivamêntê, ne ordem dê classiÍaâFo.
8-8. Hsvendo necessidâde, o PrêgoeiÍo suspendêrá ã sêssão, informândo no "chaf' a novâ date e
hoÍádo para e sua coôtinuidedê.
8.9. O Pregoeiro poderá êncâÍinhar, poÍ meio c,o sistenÉ elêtrônico, conlraproposta ao licitant€ que
aprêsonloú o lancê mais vantaioso, com o Ím dê negociêr a obtençáo da ítelhoÍ pÍeço' vedada a
negociaÉo em condiÉês diversas das previstas nosto Edital.

-

á.s.t. fambem nâs hipóteses em que o Progoôiro não acôitar a Proposta e pas§er à
subsequenb, poderá negociârcom o licitente parâ que sêia obtido preço melhor'
8.s.2.À negoôiaçao ser; Íealizada por rneio do sistêrne, podêndo s6r âcompanhada pelos

demâis lic!tantes.
portê,
8.10. Nos itens úo exclusvos pâra â pâÍticipaÉo dê microemprôsas e empreses de p€queno
nova
pâssar
haverá
à
subs€quente'
sêmprê que a propo§ta náo Íor aceita, ê antoa de o Pr€goêko
!4
e
45
da
LC
n"
preústo
no§
ârbgos
frcto,
do
empete
veridcaçao, petó Sàtenn, clâ êvêntual o@rrência
c€so
sê
foro
estabêlecida,
a
disciplinâ
antês
123, de 2006, seguindo-sê
g-ri. gncenao" ã análise quantó à ac€atação de pÍopostiâ, o pregoeiro veriÍlcará â habilitaÉo do
licjtante, obsêrvedo o disposto neste Ediial

9. DA HABILITAçÃO

g.l.Como condiÉo préúe ao exâín€ da docurnentaÉo de habilitaÉo do licitente detêntor da

pÍoposta dâssificada em primeiro lugâr, o Pregoeiro veÍifcâtá o ovêntral descumpnÍnento das
bnaiç0"" a" ParticipaÉo, especialÍrEntê quanto à eÍstênciâ de sânÉo quê iÍrp€çâ e
partici'pação no cêrtame;u a fúuÍa contrâlaÉo, ÍÉdiante a @nsulta ãos §eguintes câdastÍos:
9.'1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidade

de

Pêssoa JurÍdicâ

íhttos J/cortldoes_âof.aoos. tcu.oov.

br/)

g.t.g.Fnsutuaôs údastros-erá
realizada em nome

do Íribunal de

C'ontas

da

União

.

da empÍesa licitantê e l,ambém de sêu
de
1992, quê provê, dentre as sânÉes
Lei
n'
8.429'
por
12
da
Íorça
do
artigo
sócio maioritário,
adÍYxnistrativa, a PmibiÉo. de
impÍobidede
peta
pàtica
ato
dê
dê
ao
responsávál
inpostaj
pessoe
luridrcá da quâl §êia sócio
contratár com o Foder PÚúlico lndusivâ por rntêÍmédro de

Ínaiqitário.

9.1.3.1.Caso con§lo na Consulta de SituaÉo do Fornecêdor a oxislência de
OcoÍrênoâs lmp€ditvas Indirêtes o gê§lor diligonciará parâ vêÍiÍcer se houve
fráudê por pârte das êmpresâs apontâdes no Rêle6rio d€ ocoÍÍêncjas
líPeditivâs lndketas.

9.1.3.2. A tentativa de burla será veriÍicada por Ín€io do§ vinculos societários' Iinha§ de
forneciÍnênto similares' dêntre outros.
sua
9.1.3.3.O licitante será convocâdo pare rmniÍgstaÉo preúaÍÉnte

à

dêsclassiÍicação.
por falte
9-1-4. Constatada a existênáa de sanção, o Pregoeiro Íoputará o licjtante inatÍlitâdo'
de condiÉo de ParticipêFo
ó.1s. rudc."o d" in"Útit;Éo, hâveÍá nova verifcâÉo, polo slsteÍÉ' da evêntual ocorÍência do
a
empate Rao, previsto nos arls. rl4 e 45 dâ Lei Complernentar no 123' de 2006' soguindo_sê
propost'â
subsequênte'
para
da
aceitaÉo
6stâbêl6cida
antes
disàdina
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â nêcossidade d€ coÍprovação do pÍeenchimento do roquiallos mêdiantê
apGsenlaÉo c,os docuÍnentos oÍiginais não-digitais quando houver dúüda €m rêlaçáo à

9.2. Sornênte hâverá

integndâdê do docufiEnto digital.
9.5. Não sêrão aceitos documontos de habilitação com indicaÉo d6 CNPJ/CPF difêrentes, sâtvo
aquêles logâlnEnte perÍÍtidos.
9-6. Sê o licitante íor a mâtriz, todos os doqríÍlentos deverão êstar em nonE da rnetÍiz, e se o licitanb
for â flial. todos os docuÍnenlos deverão estar em none dâ Íilial, excoto aquêles documêntos
que. pelã pÍóprie nafureza. comprovedâmentê, forem emiüdos somênte em nomê da rnatriz.
9.6.1. Serão acailos regislros de CNPJ de licitante rnâtrjz ê Íilial mm diíerençâs de núÍnêros de

docurnentos peÍlinêntes

ao CNO

€

âo CRF/FGÍS, quando íor coÍÍprcvade

a

cênkalização do recolhimento dêssas contribuiÉês.
9.7- Rêssalvado o disposto no item 5-3, os licitantes deveráo encamtnhar, nos terÍnos dgst6 Édibl, a
c,ocuri€ntação relacionade nos itens a s6guiÍ, para fns d€ hâbilitação:
9.8.

HabllltaÉo rurldlca:
9.8.1. No csso dê êmpresário indiüdual: inscrição no Registro púbtico dê Empr€sas Mercantis.
a cargo dâ Juntâ ConErcial dâ respêctiva sed€;
9.8.2. Em se tratando de ínicroenpreendedor indivictuat
MEI: Certjfcâdo dâ CondiÉo de
MicÍoempr€€ndedor lndividual - CCME|, cuja ac€itaÉo íicará condicionada à vêrificâiáo da
autgnlicidade no sÍtio www,porteldo6mpÍeendedor.gov.br:
9.&3. No caso d6 sociedade êmpresária ou empresâ individual de responsâUlidade limitadâ EIRELI: eto constjtulivo, êstâfuto ou contrâto social em vígor, doüdarnênte reglstrado na Junta
CoÍnerciel da rêspecüvâ sede, acompanhado d€ documonto comptobatódo de seus
administredores:
9.8.4. inscdÉo no Regístro Público de Empresês Mêrcántis onde op€íe, com averbação no
Registro onde têm sede a nElriz, no cáso do sero párticipantê slcuÍsel, flial ou egência;
9.8.5. No caso de sociodâde simplês: inscriÉo do aio constitutivo no Regislro Ciúl das
P6ssoas Jurídicâs do locât de sua ssdo, aórnpanhada do provâ da ind;Éo dos s6us

-

administadores;

9.8.6. No caso de cooperativat ata

dê fundaÉo e êstatuto socia, em vigor, com a ata da

assemblêia qLre o aprovou, deüdarnênte arquivado nã Juntâ Cornercial ou úscÍito no R€gistro
Ciúl das Pessoes Juridicas da resp€cüva sede, bem corm o regisko do que tràta o ârt. 107 da
Lei n.5.764, dê 1971;
9.8.7. No caso de agricultor fatuitiar: Dectaraçáo de Aptidão ao pronaf DAp oú DAp_p vátida,
ou, aincla, ouíos ctocunentos definidos pela Secretana Especial de Agricultu a FamitiaÍ e do
h*nvolvímento AgtáÍb, nos temos do att. 4o, s? do OecÍelo n. 7.775-, de 2012.
9.8.8. No caso de prcdutoí turat: matÍícuta no Cadastro Específica do /l,,tss _ CEI gue
comprove a qualiÍicaçáo coÍno ptdutoí rural pessoa Í/sba, ,os êrmos da ,rstuçh Notrnaiva
RFB n.971. de 20Og (afts 17a19e165).
9.8.9. No caso de êfipresa ou sociêdade estrangêirâ em funcionarnenlo no país: docrcto de
autorizâção;
9.8.10.Os documêntos ecimâ devêrão estâÍ ecompânhados de todâs as alteraFes ou dâ
consolidação respectivâ;
9.9. Rêguladdad€ íl6cal g trabatht3tâ:
9.9.1- prove

dê inscriÉo no Cedâstro Nacional de pessoes Jurídic€s ou no CadeslÍo de
Possoes Físicas, confoÍÍÉ o caso:
9.9.2,_prova de rcgulaíidade Ílscal pêrante a Fazendâ Nacional, mediants aprcsentaÉo dê
cêrtidão expêdida conjuntramente pela Secrêleria da Receita Fecleral do BrasÍ (RFB); peh
ProcurâdoÍie-ceral da Faz6nda Nacionât (pcFN), rêÍeÍent€

a todos os créditàs triirutjric

federais e à Díüda Atva da União (DAU) por elâs adminastrados, inclusive âqueles relaüvos à
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Seguíidads Sociel, nos termos da Portaria Conjunla n' 1.751, de 02hO12O14, do Sêcretâio da
Receltâ Federal do Brasil o da ProcuradoÍa-Gêral da Fâzenda Nacional.
9.9.3. provâ de regulâridede com o Funclo de Garantia do Tempo de Sêrviço (FGTS);
9.9.4. prova de in€xistência de débitos inadirnplidos perante a justiça do trabalho, Íleiiante e
âpresentação de ceúdão negative ou posiliva mm êfeito de negaüva, nos termos do Título VllA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pêlo Decrêto-Lei no 5.452, d6 'lo de meio de
1943:
9.9.5. provâ dê inscíiÉo no cadastro de contribuintes estiadual, Íelativo ao domicilio ou sedg do
licilante, pertinentê ao sêu râÍo de atividado ê compatível com o objêto contratual;
9.9.6. p.ovê dê regularidade com â Fazendâ Estaduel do domicílio ou sêde do licatante, relaiiva
à atiüdade em cujo exercício contrata ou concone;
9.9.7. caso o licibnte sêja considerado isento dos lÍibutos êstaduais relacionados ao obieto

licitatúio, devêrá comprovar tel condiÉo m€diânte dêdârâção da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou ssde, ou outra equivalênte, na íoÍrm da leii
9.9,8, c€so o licitante detentoÍ do rÉnor preço seia qualiÍicádo como rnicÍoeÍÍpresa ou
ompÍesa de pêqueno porte deverá aprosêntâr toda a doqrmontaçáo êxigida para efeito de
comprovaÉo de reguladdade fisc€|, mêsrno que eslâ âpresentê elguma rêstriÉo, sob pêna de
inabilitâÉo.
9.10.

Quallícação Econômlco-Financolra.
9.10.1. certidão negativa de falênoâ expedida pelo di§tribuidoÍ da sede da p€ssoa jurídica;
g-10.2. balanço patrimonial e demonskaçõês contáb€is do Último exercicio social, iá eÍgivêis e
apresênbdoa ne fornÉ da lêi, que comprovem a boâ situaÉo Ínânceke da erpresa, vedâda a
sua substjtuição por balancêtes ou balanços provisóÍios, podendo ser alualizados por índices
oÍiciais quenio encenado há rmis dê 3 (três) rnesês da data dê apres€nteÉo dê proposb;
9.10.2.1. No c.rso de fomecirÉnto ds bens pârâ pronta entreeF, não sêrá exigldo dâ
licitante qualiÍcádâ coíÍlo microempíesâ o! eÍnpresa de pequêno porte, â apresentaÉo
de bâlanço patÍiíúnial do últinp exêrcicio íinanceiro (Art. 30 do DecÍeto no 8.538, de
2015);
9.10.2.2. no caso dê êmpresa conslituída no exsrcício social vigênte, admit€_sê a
apresêntaÉo de balanço patrimonial ê dernonsfâÉ€s contábes rêfêrent€s ao pêríodo
de existência da sociêdade:
bâlanço intermodiário, se deconêr de lea ou contrato
9.10.2.3.é admissível
social/estâtuto soclal.
9.10.2.4- caso o licjtante seja cooPeratlva, tais docurn€ntos devêrão sor acoílpanhadc
da últma auditoria contábilfinanceirâ, conforÍÉ dispóê o artigo Í'12 de Loi nô 5'7M, de
í971, ou de urm d6clâÍâçâo, sob âs penas da lêi, ds que tal âuditoÍia não fci €ígida
pelo órgão fi sc€lizadoÍ;
9.10.3. A comprovaçáo da sitraÉo finencêiÍa da empresa seé constatada modiante obtsnÉo
de lndices dê Uquidez Gêral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiorês a
1 ( um) resultantes da aplicâÉo das fúmulâs:
Ativo Circulante + Realiávêle Lonqo Prazo
'_ - Passivo orc.rlanle * Pâssivo l'{ão Crrcula4te

o

Passivo Circulante + Passivo Não Circulantê
Alivo Circulante
Passivo Circulante

â 1(um) em qualqusr dos
Liquidez Correntê (LC), dêverão

9.10.4. As empresas que apÍesênbrem rêsultado inÍeÍior ou igual

indicas de Liquidêz óêral (LG), Solvêncla Gêral (SG)
comprovar, considerâdos os riscos para a AdministrâÉo.

Ealã.
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í. OuallÍicação Tácnlca

9.11.1. CohprovâÇão de aptidão para o fornêornonto dâ bens em carâcterÍsticas, quantidades ê prazos
compatíveis com o objeto desta licitaÉo, ou com o itêm pertinente, poÍ meio da apresentaÉo dê
atestados fomecidos por pessoas iurídicás de direito público ou privado,
9.12. O licitante enquadrado corno rnicÍo€mpíêendedor indiüdual que pretendâ auÍerir os bênefícios do
lratamento diferenciado prevaslos nâ Lêi Complementâr n. '123, de 2006, estará di§p€nsedo (a) dâ

prova de in§üição nos cadastros de contnbuintes 6staduâl e municipal s (b) da aprêsêntaÉo do
balânço patiírEnial e dâs dêrnonstraFes contábêis do últirno exeÍcício.
9.13.4 existência dê restriÉo íslâtivâmentê à regularidade fis.ál e trabalhista não irnpedê quê a
licitânt6 quafficada como microempresa ou €mpresa de psqueno poÍte seja dêclarada venc6dora, urna
vez que atenda a todâs as dêmai§ exigênciâs do edital.

9.13.'1.4 declaraÉo do voncodoÍ àcontecerá no rnornento irÍlediatamente postêrior à fasê dê
hâbilitâÉo.
9.14. Caso a proposta mais vantâioÉ seja ofertada por licitanle qúal6cede conE micÍoempresa ou
êmpresâ de pequeno porte, ê umâ vez constatada a existê{tciâ de algurna rêstriÉo no quê tangê à
Íegulariclâde fiscal e lÍabelhiste, a ÍÉsma ssrá convocadâ pârâ, no prazo de 5 (cinco) dias út€i§' após
â declaraÉo do vencêdor, comprovar a Íeguladzação. O prazo poderá s€r proírogâdo por igual
peÍíodo, a'cÍitéÍio de administraÉo pública, qúândo Íequerida pelo licitante, mêdiante epres€ntâÉo dê
iustificaliva.
4.15.4 não-rogutarização fiscal

e trabalhista no pÍazo previsto no subitêm anterior ecaÍdaá
prejuizo
das §enções prêvislas neste Edital, sendo íac ltada
sem
do
licitante,
inatilitaÉo

â
a

convoca'ção dos licltantes remânescentes, nâ ordem de classifcaÉo. Se. nâ ordem de clag,sifceÉo,

seguir-s€ outre miqoêíÍPrêse, eílpíesa d6 pequeno porte ou sooededê cooperatva com

re;tiÉo

dguíÉ

na doc1rínontaÉo fiscâl 6 trabalhiste, será con@dido o rn€smo prazo para Íegulenzação.

9,16, Havêndo necossiàade dê ânalisar mihuciosâÍrEnte os docurnentos êxigidos, o Pregoeiro
suspenderá â sêssáo, informândo no 'úat" a nova dâtâ ê horário para ê continuidade da mêsma9.17. Será inabilitado o licitante quê não compÍovar sua habilitaÉo, seja por não apres6ntar quaisqueÍ
dos documêntos eígidos, ou epÍesentá-los êm desacorclo com o estabelecjdo nêste Edital'

Nos itens nãó exclusivos a microompresas 6 empresas dê pequeno porte, êm havendo
inabititaÉo, haverá nova vêdÍcaÉo, pelo sislerm, da evontual ocorrência do êmpatê Íicto. previsto nos

9.'18.

arligos á4 ê 45 da LC no 123, de
proposla subsequenle

b.tà. constataaà

o

20ff,

s6guindo-se e disciplina antes estatt€lecjda para eceitâçáo dâ

âtênúmento ás exrgéncias da habilitâÉo Íxadas no Edital,

o

licitante s6rá

dêclarado vencedoÍ.

í0.

OO ENCAÍ{INHAMENTO OA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.4 píoposta finãl do licitantê declâÍado v6ncedor d6vêrá ser €ncáminhadâ no pÍazo de 2 (dua§)
Pênnênenle de UcitaÉo
rroi"i pãã o e-Ínail çDL3ll9eL4.@gog@iL@E ou sede da Comissào_ MA, a contar cle solicitaÉo
ltegre
do
Pindaré
lto
àn,
Centro,
nte
Médhi,
na
Rua
Pre
loelizáda
do Prego6iro no sislorna eletónrco e deverá.
10.1.1. Sor Íêdigida om lÍngua poíuguosa, datilogÍaÍada ou digitada, §em emendas, rasurâs'
entíêlinhas ou iessalvas, dãveÀdo i úttima Íotna ser asslnâda e as dernais rubricadas pêlo
licitântê ou seu rêpresentânte legal
10.1.2.Conteí os dados peto re$onsável pâla assrnalura c'o contrato assim coÍm a indicâção
do bânco, número da conta e agêncie do hcilantê vencedoÍ para fins dê pagârÍlento'
'10.2. A proposta inal deverá sêr docu;Fniada nos autos e será l€vâda em @nsidêraÉo no decorrêr
de execr]Éo do @ntreto e aplicâÇáo de evenfual sanÉo à Contratada, sê for o câso'
esde"'fr;â@s do objêto contidas na PÍoposta, tais corm rmr€' Ínodêlo' tipo'
iô.2. t. tooa.
""
procedência,
vinculam â Contratada.
íabricante e

Éái

p.sao E"i'oni-

n" o1 1/2022
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10.3. Os preços d6vêrão ser expr6ssos em mo6de correntê nacional, o valor uniÉaio em algarisrÍDs e o
valor globalem algaÍisrnos e por extenso (art- 5ô da Lêi n'8.m6/93).
10-3-1. Oconendo divergêncie entre os preços unilarios e o pÍeço global, prevâlecêrâo os

priÍÍEiros; no cãso de diveÍgência entre os valoíês nuíÉricos e os valores expressos por
extênso, prevalecerão êsles últmos.
10.4. A oferta dev6rá sor firme e proosa, limitada, rigorosamenlê, ao objeto deste Editâl, sem conter
alt€mativas de preço ou de qualquor outra condiÉo que induza o julganEnto a mais de um resultado,
sob pena de desclassifcâção.
10.5. A proposta dêverá obedôcôÍ aos termos deste Edital

e seus Anexos, nâo s,êndo consideÍada
aquêla que não corrêsponda às especifcaÉo€s ali cor,tidas ou quo estabeleça vincllo à propo§ta dê
outÍo licitânte.
11.

oos RÊcuRsos
11.1. Dêclarado o vsn@dor o decorÍida a fasê dê regulârizaÉo fiscal e trâbâlhistâ da laotente
quelifcadâ como mjcroomprosâ ou êmpresa de p€quêno porte, s€ for o caso, será concedido o prazo,
parâ quê quelquêr licitante rmniÍesiê a intânção de recotre., d€ forma ÍPtiveda, isto é, indacando

contra qual(is) decisão(ôes) pr€t€nde recorrer e por quâis rÍrotivos, 6m campo Proprio do sistema.
11,2. Hâvêndo quêm se manifeste, câberá ao Pr6goeiÍo verifcar a têmpe§lividadê e a existêncaa clâ
ínotivaÉo da intonçfu de recorer, para docjdir ss adÍÍte ou não o recurso, fundernontâdafiÉnle.
11.2-1. Nesse momento o Pregoeiro não adêntrará no rÍÉrilo rêcursal, mas apenas veÍiÍcãÍá
as condiçôes dê admissabalidadê do r6curso.
'11.2.2. A falta dê manifêstaÉo rnotivada do licitante quanto à intenÉo dê rôcorer importará a
dêcádênciâ dêssê direito.
11.2,3, Uílâ vêz admitido o recurso, o recorrenle terá, â partir cle entâo, o prazo de Ees dias
para aprosêntar âs razõ€s, p€lo sisterm êletrônico, fcendo os demâis lacitantes, desdê logo,
inliFrâdos paÍa, querendo, epresentiarem contrarâzõê§ temtÉm pelo sistema eletónico, êm
outros três dias, quê coÍn€çerão a mntar do téÍmino do Prazo do r€conente, sendo-lhes
a§segurada vlstâ irnediata dos elementos lndispenúveis à defesa de sêus interesses.
11-3. O acolhiriento do recurso invãlide tão sonrente os âtos insuscâlíveis de âpíoveiláÍnento

11,4,Os autos c,o procssso pônÍranecÉrão c,om vista franqueada aos interessádos, no ondergço
constante neste Edital.
12. OA REABERTURA DA SESSÁO PÚBLEA

12.í. A sessão públicâ poderá ser rêaberte:
12.1.1. Nas hipótêses de provimênto dê rêcurso que lsve à ânulação de atos antêriorês à
rêalização da sessáo pública prêcodonto ou em quo seja anulada a Própriâ ae$ão
pública, situação em quê serão repeiidos os atos anuledo§ e os quê delê dependam
12.1.2.Quando houver €ÍÍo na aceitação do preço melhor clâssificado ou quando o
licitante decleÍâdo vencedor não assanar o contrato, não retiÍaÍ o instrurnento equivalêntê
ou não comprovar a regulârizaÉo Íiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1'da LC no
'12312006. Nessas hipóteses, sérão adotados os procêdirnentos imediatamente postêriores
ao encerramento da etâpa de lances.
12.2. Todos
roaberta,

os licitantes rermnescentes deverão ser convoüldos para acompanhar a sêssáo

12-2.í- A convocação s€ dârá por moio do sistême eletrônico Cchaf), e-Ínail, ou, ainda'
Íac-sÍmilo, de acordo com a fase do procêdimento licitâtório
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12.2.2. A convocação Íeita por e-mail ou fac-símilê dar-se-á de âcordo com os dados
contidos no SICAF, sendo rêsponsâbilidade do licitãnte ínântêr seus dados cadastrais
âtualizedos.

13. OA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO
13.1. O objeto da licitação s6rá âdjudicado ao licitante declarâdo vencedor, por âto do Prêgoêiro, caso
não haia interposiÉo d6 recwso, ou pela auloídade cornpêtontê, após â rêgular decisão dos rccúrsos
aprêsêntâdos.
13.2. À@3 e Íase ÍecuÍsal, constatada a regulâridade dos atos praticados, a auüraidadê conpetento
hornologaÉ o procedimênto licitatóÍio.

14. OA GARANTIA OE EXECUçÃO
14.1. Não haveÉ exigênciâ dê garânlia de execuçâo pare a pr6sênte contrataÉo.

I5.

OO

TER

O OE GONTRATO OU INSTRUÍTIENTO EOUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licítação, em sendo rgâlizada a contratâção, sorá firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento âqrJivalente.

15.2.0 adjudicâtário têrá o prâzo de 3 (três) dias útêis, contados a partir da data dê

suâ

convocação, para assanar o TerÍno de Contrato ou aceitar instrumênto êquivalento, conÍom€ o
câso (Nota de Empenho/Cârtâ Cont€to/AutoÍizeção), sob pêna de deceir do diaeito à conkateção,
som prêjuízo das sançõ€s prêvistas neste Editâ|.
15-2.'1. Alternativamontê à convocação pare comparecer peÍante o órgão ou êntidade para
a âssanatura do TeÍÍb dê Conlrato ou eceitê do jnskum€nto oquivâlente, e
Administraçáo poderá encaminhá-lo para essinâlura ou ecêile da Adjudicatária,
mediante corrêspondência postal com aviso dê r€c6birnento (AR) ou mêio elêtrônico,
para quê sêja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a conter da dâta de seu
rêcebirnêni.r
15.2.2. O prezo previsto no subitêm anterior poderá ser pÍoríogado, por igual período, por
solicitação justiíicada do adjudicaláÍio ê acêita pela Adminiskâção_

15.3-O Ac€ite da Nota de Empênho ou do instrumento oquivatente, emitide
âdjudicâdâ, implicâ no rêconheciÍnento de quo:
í5.3.í. refêrida Nota está slbstituindo o contreto, apticando-se
estabelecide as disposiÇôos de Lei no 8.666, de 1993:

à releçá) d6

à

êmprêsâ

negpcios eli

15.3.2. a contratada se vincula à sua propostâ ê às prêvisôês contidas no editâl e sêus anêxos;
15.4. a contrâtada rêconhece que as hapótesês dê rescisão são aquelas pr€üstas nos arligos 77 ê 78

da Loi no 8.666/93 e reconhece os direilos da AdministraÉo previstos nos artigos 79 e 80 dâ
Ínêsma Lei.

'15.5.

O coôtrato Íesultante do proc€sso licitatório terá vigênciâ â pârtr dá data de essineture do
mntrâto que dêvorá t€r ügênciâ de ate 31 de d6zembro de 2020. prorr€ávêl conÍoíÍE preüsâo
no instruÍnento contratual ou no Pmjêto Básico.

15.5.í. PreviaÍnênte à conlratação a Administrâçâo realizerá consulta ao SICAF pâÍa idenlifcar
possível suspensão têmporárie dê participação êm licitaçáo, no âmbilo do ólgão ou
entidade, proibiÉo dê contratar com o Podsr Público, bem coíyb o@rrências aÍÍpeditivas
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andirêtas, obs€rvado o disposto no art. 29, da lnstruÉo Norrmtiva n' 3, dg 26 dê abdl dê
2018, ê nos tennos do âri. 6o, lll, dâ Lei no 10.522, de 19 de julho do 2002. consullâ
préüâ ao CADIN.

15.6. Nos cesos em que houveÍ necessidade de assinâtura do instrurn€nto dê @nlÍeto, ê o
ÍomecêdoÍ não êstjv6r inscito no SICAF, este dêveÍá píoceder ao seu qldâstrâÍnento, sêm
ônus, ant6s de contrataÉo.
15.6-1. Nê hipótsse de irÍegulaÍidade do registro no SICAF, o contratado dêveÉ regulaÍizar a
sue sitra€o p€rantB o cadastÍo no prazo dê até 05 (cinco) daâs Útêis, sob pona de
âplicâÉo dâs penelidâdes pÍevislâs no edita!e anexos.

í6.

OOS PRAZOS E CONO|çÔES OE ÊXÉCUÇÃO DO OBJETO CONTRATAOO

16.1. O cont ato r6sultantê do processo licitalório têrá vigêncie a pertir da datâ de âsslnatura do
contrato qu6 dev6rá por 60 (sossêntâ) dias.
16.2. O prazo dê 6xêcução so dará om únicâ êtâpe.
'16.3. Toda prorÍogâção dê prazo deverá ser justificada por escrito ê prêvaêmêntê autorizeda pela
Profoiture Municipâlde Alto Alêgrê do Pindare, devendo a sdicitação serencaminhada atâ 10 (dêz)
daas antêrior€§ ao v6ncimento do pÍazo de execução êstipulado.

17. REÀ'USÍAiIENÍO EM SENTIDO GERAL
17.1. As rêgras ecorca do roâjústârEnto em sêntido geral do valoí contrâtual sâo as êstab€lêddas no
Prok to Básico, ânsxo a êste Edibl.
17.2. O paeço conrabdo é fixo ê irÍeajuslávê!.
17.3. Eventueis eltêíâções @nt.âtueis reger-se-ão pela discaplina do ert. 65 da Lei no 8.666, de 1993.
17.4. A CONTMÍADA é obrigada a aceitar, nâs riesmes condiçôes contrátuaas, os acÍésdrnos ou
supíÊssô€s quê se Íizêrem nêcssúíos, até o limite de 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contreto.
17.5. As suprêssô6s rosultântês dg âcordo celebrado enlre as pârtos contratantes podeíáo êxcedêr o
linüte dê 25% (ünt6 ê cinco por cento) do valor iniciâl atualizado do contreto

18. DAS OBRIGAçÔES OA CONTRATANTE E DA CONTRÂTADA
18.1. As obrigaçôês dâ Contratantê ê da Coniratads são as estâbolecidas no Proielo Bfuico.

19- DÂS CONDIçÔES OE PAGAÍúENTO
19.1. As r6gras âc€rcâ do pagaÍÍênto são âs estabelecidâs no Projeto Básico, anexo e €st€ Edatâ|.

20. DAS SANçÔES AOT,IINISÍRATIVAS.
20.'1. As sanções adminiskaÚvas são as êslábelecidâs no Projeto Básico
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OA IÍIiPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEOIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Alé 02 (dois) dias útêis antes da data designada para a abertura da sessão públaca, qualqu€r
p€ssoa poderá impugnàr estê Editâ|.
21.2. A impugnaÉo poderá seÍ realizada por formâ eletónicâ, pelo e-rnailçgLgl@leglgpÍ@g@i!@!!,
ou por petiçáo dingida ou protocôlada no endereço situada na Rua Presid€nte M&ici, s/n, Cenfo, Aib
Alegre do Pindaré . lVA. não lêndo efeilo suspensilo.
2'1.3. Cati€rá ao Progoôko, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraçao deste Edalâl ê sêus anexos,
decidi. sobr6 â impugnaÉo no prazo de até dois dias úteis contados da dâta dê rêcabimênto da

inpugnaçáo21.4. Acolhida a impugnaÉo, s€rá defnida ê publicada novâ data para a realizaÉo do corterÍE.

21.5. Os pedidos dê osclarêcim€ntos rofêrentes â este processo licitatorio deverão ser ênviados ao
Pregoeiro, âté 02 (tdois) dias úteis ânteriores à data dêsignâda para aberturâ dâ sÊssão pública,
exclusivamênl€ por mêio 6l6trônico vie intêmet, no endereço indicado no Edital,
21.6. O pregoêiro respondêrá aos pedidos de esclarecimentos no prâzo de dois dias útois, contâdo da

e poderá requisitar subsídios forÍnais âos rêsponsávois p€la
elâboraFo do €ditalê dos anexos.
21.7. As iÍtpugnaçõês e pedidos do €sclarêclmêntos não suspenclem os prazos previslos no cêrtamo,
d€verá seÍ
21.7.1. A concéssâo dê êÍêito susponsivo à impugneção é medida excepcional
data d€ recêbimênto do pêdido,

I

motivâda p€lo prêgo€iro, nos âutos do processo de licitaÉo.
21.8.As rêspostas aos pêdidos de êsclarecimentos s€aão divulgadas pelo sistema

e vinculârão

6

pariicipânbs e a adminisirâÉo.
21.9. As lmpugnaçôês e P€didos de EsclarecinEnto devem arnter ne@ssariem€nt€ a Râzão Social,
NúnEro do CNPJ ou CPF, End6reço Conpleto e Nome Completo € CPF do Ropresêntante Legâ|.

22. OAS OTSPOSTçÕES GERAIS

Ab no sisterm eletrônico.
22.2. Não havendo expÊdiêntê ou oconendo qualquer fato superveniente que irnp€çá a rôalizaÉo do
csrlamê na deta Ínarcãda, a sêssão será âutormticanEnte transferidâ pâre o prirn€iro dia úil
subs€quenie, no íE§rno horário antenormentê estebêlêcido, desde que náo hâjâ comunicaçàl
em contrário, P€lo Pregoeiro.
22.3. Todas as ÍeÍerências de teíÍpo no Edital, no aviso ê duranle a sessão pública obs6rvarão o
horário do Brasíliâ - DF.
22.4. No julgarnonto das proposlas e dâ habilitaÉo, o Pregoeiro podêrá sanar erros ou falhas quo
nào altêrem a substânciâ das propostas, dos docuíÉntos e sua validade jurídica, rnediântê
despacho fundarn6nlado. registrado em ata e acêssível a todos, ekibuindo_lhês validâdo ê
êíicácia para fins de habalitâÉo ê classifcâÉo.
22.5. A hornotogâÉo do resultado desta licitâÉo não implicará direito à contataçâo.
22.6. As noímas disclplinadoras dâ licitaçâo sorão semple interpretades €m favor da amplieÉo da
clisputa 6ntr€ os intêrossaclos, desde que não comprorretam o intere§§ê cla AdministíâÉo, o
princípio de isonomia, a fnâlidede e a seguaançâ da contrateÉo.
22.7. Os licitantes âssumom todos os custos de preparaÉo e apresêntaçâo dê suas proposte§ ê a
AdministÍação não sêrá, 9m nonhum cáso, rêsponsável por esses custos, indapsndentsrnônta
da conduÉo ou do Íesull,ado do processo licitatóÍio.
22.8. Na cóntagem dos prazos estabelecidos nêstê Édita, e seus Anêxoê, êxcluir_se_á o diâ do início
e incluir-sê-á o do vêncimento. Só se iniciam e voncem os prazos em dias dê expodiênte na
22.'1. Dâ sêssão pÚblice do Prêgão divulgar-s6-á

AdministraÉo.

22.9.0 desatendimênto de exigências íonnais não êssêncieis não importeÍá o afastâÍÍlenio

do
princípios
da
isonomiâ
quê
possivêl
do
ato,
observados
os
o
âprovêitamento
seia
licitante, dêsdê
e do intor€ss€ público.
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22-10. Em câso d€ divêrgêncie êntrê disposiÉes deste Edital e de seus ênêxos ou deÍnais peças quê
@mÉêm o pÍocêsso, prevalecerá as deste Editâ|.

22-11-0 Édilal esÉ disponibrlizâdo.

nâ
e

intêgra,

no

endereço êlêtrônico Etts§ll

no

ênderoço
tamtÉm poderá seÍ oblido
www.oortaldecomDrasoul)licâs.com.bí,
cpl.dtodegrêp@gmail.com, nos diâs úteis, no horáío dãs 08 horâs às 12 horas, mesmo
êndereço e pêríodo no qual os autos do processo adminiskelivo permanecerão @m vista

íranqueada aos inlerêssádos.
22.12. lntêgÍam este Editâ|, para todos os Íns e efeitos, os seguintes anexos:
de RefeÍênoa
22.12.1. ANEXO
22.12.2. ANEXo ll - l\rddêloy'ç DeclaraÇão
Proposta Cornercial
22.12.3. ANEXO lll
ContÍato
22.12.4. ANEXO - I\,4in

l-T
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ANEXO I

TERi'O DÉ REFERÊNCIA

í.

OBJETO

contratacáo d€ empresâ esrlocializadâ êm implantaÉo dê soluções êduceoonais para licênciarEnlo dê

DlaiáÍoÍú educácional dê inieligéncja adincial com o objetivo de diagnoslicar lacunâs de aprendizagom nas
por aluno;dâ êducaçà) básica e partir da análise dê dados cognitilos, psiconÉticos,
ái",ipfin"i
".trO"A""
ànóoán ntal" pàagógicos, para êstiinâr e probâbilidêd€ de corÍeção dâs lacÚnas idenliffc€das e' por

"
nrióã"l,rt"rúe""i"

pãra cada proÍêssor. "rtnáai,

çrar

trittras oe aprêndizagem p€degógicas peísonalizâcles pâra cada aluno ê

2. DESCRçÃO DO OBJETO:

de plalaformâ educâcionai com contêúdo didático§ e recursos têcnológicos que utlize ã
ao ensino tundamental I e ll, rn&io ê EJA (EducaÉo dê Jovêns e Adultos)
i"t risênàã
"Ãt"i"ioir*ionadas
lacunas dê apr€ndizâgêm pessoâis a pãrtir cla ânállsê d€ dados cognilivos'
e í; dê dieonosticer
de con6ção e' poÍ íEro da
I"r-r*t i*":"à"iÃrtanrnúii e p"dagog,oã, esti.ando a pÍobabilidado
para câda aluno e pera
p€rsonalizadas
apàndizagem
Pedagógicás
;íitúi, gerar rÍÉios de
Laconciamênto

i-"Ll'g""á"

cade profêssor.
lacrinas do âpreMizâgem
A PlatafoÍna deveíá gerar por Ín€io de intêligênciâ artifioal: (a) dragnóslico das
alunos de ecordo @m o
pêrsonâlizadâs
aos
pedagógcas
là *ãá â"üa""úlriitiihãs oe aprenaizagãm
idênüfcâdas: (c)
préfetêncjas
apÍendizagem
d€
ãe
üi;-,rx;o|1r';átal, cogniüvos 6 dâs;stinralivai
do 6sbdol ê (d)
.a_iáàor"" o" peÍtor,*ncê dós alums. das turmês das sé;ies das escolas e das regiões

;,

sugestão clê plano cle trâbalho de ensino para o profossor'

a partir dos pêrfrs dG profic'ôncia' dê
aprêndizag€m idenlificâdes em cada
pr;íerência;
dê
de
e des êstrnalivâs

Escolha dê questões, para compor âs trilhas de aprendizagem'

ilÃ""ãriã"a., ""s"itrLs
estudante

dâ inÍorÍnâÉo' ílâs
A Platafonm deverá contar níveis de acêsso ê peÍfis que píopoÍcionom Tgt1lânf dâ rêdê (pã'nêl de
ê
totalizentês
rêgião
poiãt,nd,
escola,
t"tà,
*ú""t das de dados
i;ü;;;";
dâdos).

3. DA

JUSÍIFGAÍIVA:

4.0 e €stâ--têm sido impul§ionadâ p€lo
ÉstaÍnos vivonciando uÍm nove rêvoluÉo industriâ|, a rovoluÉo
não.estão
tecnolosias evanÉda; ánp a tnteligêácia A|tfioel-(lA)' As máquinas
do que
que
o
uso
reque'em
tareras
i;;;;à; úb"lÀos nLnuais, mâs tamoém tÍâbalho; râcioneis' avan@s
úllinEs
nos
êxtraordinários
d; ht"lisd;; Artirciál demonstrou
Estdos
ê
educ€cioneis
probl€mes
tecnológico§
,tilizada para sotuci-onar inürn€ros

ã;;;ü;;il;;
;;;E
;ã;
;',;;:ilãj;ãüffi;.;
;;;:;ül".rtí;
iÀ á' sistemas educacionais' sênclo'. portanto nocê§úrio
tôm demonstrado a necêssidade oo ,"o
coín mrito§ dados
Àp;;"diãg; oe Maquini (t"lachine Leamins - ML)' sondo tÍêinada
;il;;;;;;
Neurâis e nos
nas
Redês
n"ã"ÀÀo" dã represãntação do conhàcimenlo, ê râci;inio baseados
atuâis'
".À
ã"i."-""i"ii"t-i 0'ibíidos ou ;ão), como um dos maiore§ evanços
3.í O dêsalo

Édra[ Pr€sd
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Durante o ano letvo dê 2019 e s€gunclo esludos da ONG "Todos pelâ educâÉo'. no último ano anlês

c,â

pândêítâ dâ Covid-lg,27% dos alunos bÍa6lleiros apÍenderam o considêrâdo coíno adoquado m
competêncla dê lallula e de intêrpreteção ds leío na rcde oatadual e apena§ 4% ap,enderam o
adêquad,o na compotêncla de rcsolução dê problêmas a dl§clpllna da mabmática.
"As estimaiivas iniqais dos eÍeitos do fechamento dês êscolas na região são êspantosas: essa interrupção
pode fazer com quê c,6rcs de dois em c€da tÍês alunos não sêiâm capazês de leÍ ou antender teíos
adequados para a sua idade", airmâ o Banco Àrundi€|.

o

Banco Mundial oslinEu também que o Íêchamenlo das escolas, num c€nário êm quo es aulas
presonc,ais fcassem inlenompidas poÍ dez rnose§, pode.ia ampllar o íosso enlto o§ 20% alg aluno§ mais
rlcos e os 20,í mair pobres. No câso da prova de leitura no Pisa (progrenE intemacionâldê avâliâÉo de
alunos), por exêmplo, a dístânoa entre ess€s dois grupos tendÊria e auínontar de 94 parâ '105 pontos,
sendo que cada 40 pontos coÍrespondem a um ano de escolaridade. lmportântê notaÍ quê âmbos os
grupos, d6 acordo com o relatório, deverâo ter perdas signifcativas do aprendizagem. Ôu sêje, a diÍêrença
aumenta porque a quodâ ontÍê os mais pobres é aindâ maior.
Em 2020, foi publicado os resultêdos do êstudo The Effect of School Closu.es on Stanalafuized Stualent Test
Odclmes, dê Joene Elisa Maldonado o KrjstoÍ De witte, pesqursâdores de Economia da EducaÉo dâ

Universidade Catoliaá de Leuven, e foram term de urnâ coluna do pesquisador do Contro dê
DesenvdúÍnênto dâ G€stão PúUicâ ê Políticas Educacionais da FGV, João Ma.celo Borges, no jomâl
eletÉnico Nexo. Êssê estudo deÍnonska que os alunos que Ílzeram os iestes em 2020 thêrâm rêsultádo§
ploros êm todas as dlsclpllnes e as dê6lgualdad,es de rendimênto âumentaram dêniÍo das ê enm as
escolas" (João Márcelo - coluna do Nêxo).

No Brasil, um êstudo do ganco lvundiâl á em rêlaÉo ao que chaínam de índicê da "pobrcza de
apreMlzageÍí", analisado com bese em estalísticas educácionais. Ele indica o percenfual de crianças com
10 anos incapezes de ler e entênder um lexto simple§. A pandemia, segundo o levantâmênto, âumentaria
esse indice parâ 70oÁ dos alunos no Bresil, quê já tinha 50o/o doc alunos em Pobrêze dê eprendizagem e,
segundo o sitê do Canal Futura, as peÍdas de escolaÍidâdês coÍ€sponderâm a 1,3 ano ou sejâ um
estudantê qu6 fnalizou o 7'âno do fundamental anos Ínâis em 2020, conseguiu atingir o conheomento
equivâlente e um estudante que está conduindo o 5' ano do fundamenlal ânos iniciajs nesse m€sÍÍro ano.
Ém outÍâ Írente, o Cêntro de Políticas Sociai§ da FGV analisou micro dados do Pnâd Covid do IBGE, pâra

estimar o têmpo nÉdio dedicado pelos alunos às âtividades escolares nâ pêndemia. De êcordo com o
ostudo da FGV, o tcmpo médio era do 2,37 horas poí dla útil entre âiunos de 6 a Í5 anos - menoa qu€ o
mlnlmo prêvisto êm lol. Adolêscentes dê 16 e 17 anos dêstinaíam nreis horas à êdt câÉo, infoíÍÍ1â o
estudo, Íms tambóm llnham indicês maloÍos da ebandono, o quo Íâzia cair seu têíÍpo míio enquanto
grupo. Outrâ constataÉo importente do trabalho é que os joven§ de Íâmília de rnâioÍ rende passaram

signifcativarnentê mais tempo em nÉdia (3,33 horas em aulâ ou aUvidacles escolaÍês) do que os mais
pobres (2,03 horas), o quo demonslÍa quê a pandêmia deve mêsmo têÍ impactos muto pêocupantes
no agEvameÍto da dêslgualdade.
3.2 Aoporhrnldadô

Em rneio â tântos clesefios, destâc€-se qu6 a pandeÍmâ pode ser uma oportuíidada pata quê os
slsteíras dê bcnolooias educâcionals lomem mais oÍcazaa, lgualitáÍioa â Í3illlentes a

apÍendtzagem de ãlúnos da educação báslca. Uma das recomêndaÉos é focar nos sêgrnôntos ÍrÉis
desfavorêcidos da população, ampliando o âlcâncê e a qualidad6 do ensino. Nâ oprnião do diretor clê

Políticas Educácionais na iundaÉo Lemâhn. Daniel de Bonis, a locnologia se mostrou uma allada d'o
pocesso dê êBlno e ap,êndizagêm durantê a pandemia, inclusive nos processos dê superaÉo dâs
defasagens.
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RêíeÍentê â tômologia no âmbito gêrâ1, é percebado que o mundo está úvênciando uÍna nova rovolução
industrial, a chemada Íevoluçáo 4.0, e êsta, tem sido impulsionâdâ polo dôaonvolvlmênlo de tecnologiG
avan€ãdas corno o aumento da capâcidâdê dê procêssamento de dados, a evoluÉo dê témicas de
"Machine Leaming" e'Deep Learrirg'l As máquinas não estaio somente automatizando trabalhos mânuais,
mâs tâmbém trâbalhos racionâis e terefas que requerem o uso do que se considêre inteligéncia
Em eplicaçõês educâcionais êssas locnologiâs avançedas esláo íetratadâs nâ áÍea de lnteligêocja

MiÍicial

(1.4.) e vem apresêntândo avanços êxtreordinários nos últiílos ânos. Na cidade dê Ongúâ, um condado
pobre na China, sêgundo DeÍek Haoyang Li _ founclet ancl chairman da squirrel Al leaming a apllcâÉo de
inteligência artifciel elevou o nÍvol dê apÍendizagêm das cdaírças da sua taxa de apÍgndlzâgêm
ê3sanclal do 56% para 89 , usando essâ têcnologia.

Dessa Íonna, os estudos têm demonstracto que as aplicâÉes da 'lA" em sistemas educ€cionais sáo
Íêrâmentãs êÍcezes pâra mítjgar o aurÍ!ênto das lacunes dê apr€ndizâdo causado pelâ pandgÍÍÍe do Covid_
19. Afualíí€nto há uÍra diversic,ade de sistêmâs ou plelaformas educácioneis que propidâm digitalizáÉo dê
conteúdo, biUiotecâ dê vícleos aulas ê banco de dados dê âvâliaFes, soluçõ€s êstas que Íom€cêm dados
para os educadorês públicos, contudo não o auxiliam a endereç3r ou sugêrir as rnelhorês soluÉ€s pãra
Íeduzir rapidarngnlê es perdas causâdes em 2020 na educaÉo

A Secretariâ dê Educação, Esporte € Lazer, dâdo êsse contexto, busca contratâr um §i§toma ou platafonna
educacional qu€ sêja úpaz de diagnosticár as lacunas gêradas e, pdncipalrn€nte ânalisâr ê sugerir lÍilhas
pêdagógicas pêrsonalizada§ a c€da aluno a fm de mitigar essas lacunas, com a âloÉo
de âprendizagem
-de
lntelióêÀda àrtificial com câpâcidade do ânalisar dados cognitivo§, psicoírÉt icos.
ae iecnicas
comportarÍÉntais e pedâgógicos consideràndo as caracteÍÍsticás de cada âluno

EspEctFtcAçÃo oa PLATAFoRMAT

4- oA

paÍt, da anállae dê
píobabllldadê de
pedagógicâ§,
e3ümando-a
ê
psicométrico3,
compoítamentsls
dados cognltlvos,
coneçao ã, por meio da inteligêncle aÍtificial, gerár melos de apaendlzagom pedagógicâ!' atlngindo
as sêguinls3 írotas:
Deve oferêc€Í. câpâcidade de dlagío3tlcar lacunas do apÍendizagêm pessoals a

irETA 1: Extrair âs informaÉês tundamêntáls de cada €studante (Dados Cognitivos, Dados PsicoÍÍÉtricos,
Dados Pedâgógicos e Dâdos CompoÍtarnentais)

irETA 2: A partk dos dados íundanÉntrais, diagnoslicâr as falhâs de aPrendízagem para os objetos do
conhecinEnto aboÍdados nos enos lêtivos de 2020 e 2021, Príodo da pandemie da covid-19.
IúETA

3:

RêconÉndar âlternatjva pedagógica individual pâra corrigiÍ âs falhas dê aprendizegem

identifcadas (rocomendaÇão de recl€ neurelde tÍilhas dê apÍendizâgem)
5. oA FoRMA DE

CONTMTAçÃO:

5.1 - A pressnte licjtaçâo s6rá realizada na forma de Pregão Eletrônico, do tjpo lúênor Prêço Por ltêm'

6.

oBRtcAçôEs oA cot{TRATAt{TE:

6.1

'A

ContÍatente sê obÍiga

a proporcionar à Contratâda todas as condiçôê§ necessária§ ao

cumprirÍtênto das obrigaçoes ionüdàs no Contrato, consoantê estabêloce a Lêi FedeÉl

pnú à" isSa,

e subii<iiariamente a Lei n'í0.520, de 17 de iulho de 2002. Decreto
;êteínbro dê 2019, e suas alteraçõês posteriorês, o Edllal ê Projêto Bállco;
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6.2. Fiscalizar e acornpanhar o íornecirnento dos produtos. objeto contrâtuâl;

CoÍÍunicâr

à

Contratada toda

e

quâlquer oconência Íelacionada @m

o

lomecirnônto dos produtos

diverg€ntes do obieto conbatual, diligenoando nos casos que exigem proüdências conelivas

6.3. Proüdenoar os pâqâmentos à Contratada à vista das Notas Fiscâis /Fâlurâ dêvidêrÍÉntê êtestâdas
pelo Sêtor &mpetente;

6-4. NoÍnêar sêryidor da Secrêtana contratante, por moio de ato âdministÍetivo, paÉ realização do
acoÍpenharEnto e fiscalizaÉo dâ execução e cumprim€nto dos teÍÍnos do contralo por parte da
contíatadâ;

6.5. Não efetuaÍ nênhum pâgarÉnto à CONTRÂTADA enquânto ê§üver pendentê dê liquidaÉo dê
qualquêr obrigeÉo fnanceira que lhe íor impostá, em virtude de penalidadê e/ou inadiÍplêncja contratual;
6-6. ProveÍ a infraêstrut ra nocôssária, lais coÍno sala, ac€sso à intemet bêm coírb pontos focâis e
disponibilidadâ de profissionêis nas coordênâdoriâs parâ suporte à implântação

6.7- Prover as inÍonmçôês necessáÍias para configuraÉo do sistema adequaçá) dâ pletâfoamâ ê lib€ÍaÉo
dos ac,êssos €m um prazo de 15 dâ assinafura do contrato

7. OBRIGAçÔES OA CONTRATADA:
7.1 - A Contratadâ obriga-se e:

prazc
Fornecêr oô seNiços. de âcordo com objeto contratual, em conÍoÍmidad€ @m as condiÉês e
estab.lecidos no rnes;1o, no Termo de Refe6ncta e nos moldês dâ pÍoposta vonc€doía e @ntratada, cuia
plalâfoÍíta dêvêrá gsíar por rÍÉio de inteligência ertifcjâll
ia) diagnostico dâs lacunas d€ aPrendizagem dê cada êstudantei
rrlf-r'r"" or aprêndizagem ieaagógicas pêrsonalizâdas eos alunos de âcordo com o 6êu Pêril
co'mportánÉnlal, i:ognittvú 6 dâs oíirnativas de preferêncjas de ep{endiuagom ldentificádas:
regiôes do estado; e
{c) indrcadoÍes de p;ríormencê dos alunos, das iunms, das sóÍiês, das escolâs e das
(d) sugÉstáo ds plâno d€ trabalho de onslno paÍa o pÍoÍessor.
âssumidas, todas as
iil üa"nter aura;te toda a vigência do contraio, êm compatibihdade coín as_obrigaçôes
quê
a colebraÉo do
decoíêu
para
pârticjpaÉo
licitâÉo
na
q"ualifcâção
exigidas
à"ãiçoã àJ r,iriiriüià
"
cohtrato;
tti-Êioüoenoiar a imeoiatâ corÍeÉo das dêÍcaênoas ê/ou krêgularidades aponlâdâs p€la contÍatantei
eventu"is prejuízós causadG à contraiênte €/ou tercsiros, provocados por an€fciêncjâ ou
iú *tio" Poir sóus empregados e/oLl prepostos 6nvolvidos nâ enfega do objeto contÍatuâl;
in"grLri;"d"
ü -tr-rtstltuir. dê íoÍma imediata, e âs suas êxpensâs' quaisquer dos produtos Íomecic'os om desacordo
coín as exigênoas lócnicês conüdâ§ no teÍÍto de refeíôncia;
úi - n"iila-"i fr"in"a"nto e suporte on-line duÍante toc,a a execução de '!2 íresos com a forrÍlaÉo dê
grüpos entre docentes paÍa apres6ntaÉo ê tÍeinamento sobro a plataforma;
'_
üll Entregar os Acessos ao sistêrm em no máÍÍrb 30 diâs após â as§natura do conlrato. ou de acordo
com o plano de iírpl€mentaÉo.
a
Vlll -Mântêr a olatrafoínÉ em funcionarnento duÍantê 24 horas por dia todos os dias da semana e atendêr
êouioes oedaüoicas para solucional possiveis dúudas:
.irplicatvo§ pâre pÍoÍêssores quento ao uso dâ pletafoíÍnâ e suporte onlinei
ii - ÉoÀ!Ài ii
Êoin"oi u- ,io"o àxpicaüvo pará alunos quanlo ao uso da plataforÍm para uso êm rede§ sociais dâ
S€cretada do EducaÉo com o objetivo de Ínâssificâção do uso dâ rnesrÍÉ pêrtencêntes
fndaáo o contrato basscle dados com iníorrnaçôês pertrÍÉntes e

l-

iti

Lài ó,

-t

i*"
lii- 6ir"s;;;;;I"t"nte
à SêcretaÍia.
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ucÊNcÁ Do coNTRATo:

8. DA

8.1 - O contrato teÍá um pÍazo de vigência que iniciará a partú da data da sua assinatura, ê)dinguindo-se em
12 (doze) ÍÍ!esês, podêndo ser prorÍogâdo, sâlvo rÍElhor iuízo, nos casos e formas previstos na Lêi Fêderâl
n'. 8.666, de 21 de iunho de 1993 ê altêrâÉes posterioíes.

9. DAs

ÊspEctFtcaçôEs

DA

aoursçÃo

E

euaNTroaDEs:

DESCRIÇÁO DO OBJEÍO

ITEM

Licênciâmento

UNIOADE

OUANTIDADE
DE ALUNOS

VALOR I,JI{If,

VALOR
TOTAL

UNO.

420

R$ 240,00

R$ 100.E00,00

de

phtaÍorma
contêúdo
didáicos ê Íêcursos tecnológicos
quê utiliz€ a inteligência a Íiciâl
diíecionadá áo €nsino Médio ê EJA
(Educação dê Joven. € Adultos) a

educacional cocr

Ím dê
1

diagnosticaÍ lecunâs dê

apíêndizagêm pêssoais e paíir dâ
ânálise de dados cognitivos,
psiconÉiricas, coínporlâmentâis ê

pêdeoógicâs, êstiíÍando

probâbilidade dê corrsgâo e, poÍ
mêio da intêligênciâ artificial, geÍar

trilhas

clê

aprêndizagem

VALOR

ÍOÍAL

pêdagógicas peísonalizadas para
câda aluno e pâra cáda píofessor.
{anuall

RS

100.800,00

ro. Dos coNrEúoos:
'10.1 - ABasê Nacional Comum CurÍicular (BNCC), de acordo com a RESOLUçÃo CNE/CP N" 2, DE 22
DE DEZEMBRo DE 2017, deveÉ ser o doo]Ílento que guiará os contêúdos e os procê6so§ p€dagógicos
quê serão avaliados pêlâ platafoffm. Essa devêrá dâr acesso aos e§tudantes de íorErâ automáticâ a
conteúdos om mídias digitais nos mâis varlâdos formatos coího vÍdêos, podcasls € teíos pedagógicoô com
foco em 16Íoíçâr o procésso de ênsino e aprendizegsm que esta §endo âplicádo em salÉ dê âulâ conforme
o proieto pol Ítim pedagógico adotâdo.

1í. DOS TESTES
11.1 - A Contratada dovora realizar avâliaÉe§ or-lfie respeitândo o planêiarn€nlo pêdagógaca de cada
êscola, contendo itêns que abordâm as unidades temátices, os objelos do conhecimênto, as compotências
ê âs habilidades dêÍinidas pela BNCC, quo são abordadas duranlês âs âules, A avaliaFes on_line dêvsrá
aconpanhar a aprendizagem dos alunos, assim corÍto, identfcâr quais as laoJna§ de aprêndazagem esEio
sendógeradas e indicâr quais a diforldâde§ de apÍendizagem podem ser corígidas;
11.2

A ContÍatada dêverá reâlizar avaliaÉês on]inê coÍlo ferramenta parâ a análise de iníorrmções
- Rothmann S Coetzeí e p€degógicas dê câde

co[WortianEntais, com bas6 na rnetodologie Big Fíve
estudântei
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11.3 - Os avaliaÉo serão âpljcados ao linal de bimêstÍe ou trimestre pedagógico, de acordo com o deíinido
em câdâ escola, com o obi€tivo de analisâr o rêsultado dâ âpÍendizagêm ao Íim de c€c,e etapa pedagógice;
11.4 - A avaliaÉo online possuiÉ o teste especiÍico para cada urna das djscjptinas indacâdas pela Bas,e
Nacionâl Comum CuÍriculaÍ, podendo se. aplicâdâ em Íormâlo de simulado ou âvatiaFos indepenclêntês,
de a@rdo com a necessidade de cada escola.

12. DOS SIMULADOS
12.1 - A Contratada dovêrá r€alazar simulados on]inê para toda â base de alunos no mínirno 2 (duas) vez
ao ano com ilens abordando os pÍincipais conteúdos defrnidos nas Ínatrizes dê Hâbiladados e Competêncies
da BNCC. SAEB.

13. REcuRsos r€cNoLôctcos DA PLATAFoRMA:
13.1 - A platafoírna devê âpresentar conteúdos digitais, como videos, podcâsts e l€xtos p€dâgógicos, sendo
distribuídas entre Ensino Fundarn€ntât t, Ensino Fundamental ll, Ensino [,,]édio e EJA (Educaçãà de Jovens
e Adultos) de todà educação básicâ do municipioi
'13.2 -

A plataforrÍâ deverá possuir om sua êstrutura trilhas de ApÍendizâgem pêrsonalizadas pere c€da
estudânte, contêndo contêúdos digiteis individuais e attvidades personalizedâs, para seÍem utilizedas dênlro
e íorâ da sala de aula com o objetivo de reforç3r a diÍiculdedês de apendizagem idenliíjcadas em cada
alunoi
13.3 - Deveráo seí dispoiabilizados e arquivados os rêsuttactos do âluno e intervenFes pedagógicâs, além
de resultados em tempo real dos devidos simulados e avaliaÇôes;
13.4. - A plateforrm doverá ãuxiliar o aluno com a ConstÍução de Ativadâdês Digitais lnteligentes, extraindo
a proiciência psicorftitrica de cada âluno ê atuando em itêns.rm níveis psicométricos, comportamêntais e

cognitivos compâtívêis a cada esludento e conectados ao plâno

;

13.5 - Resultados de Progresso e Desempenho em tempo real, compilados paÍa r6dês de escolas, escolas,
séries e tuÍrnasi

13.6

-

Possuir

â

quantidado mínirna de 2(duas) Avatiaçoes diagnóslicâs eíernas nas

ÍEtjzes

de

Habilidades e Compêtências da BNCC, SAEB de línguâ porluguesa e rmtemática;
13.7 - Aprêsentar Rêlâlório da AvaliaÉo Diâgnóstjca comparativo entre escotâs, com resultados gerats, Fror
tumrá e individúais em profciêncie em Hâbilidêdes e Comp€t6ncies;
13.8 - Apresenter a possibilidade de reuniõês Íimestrâis remotâs dê âcompânhamênto de resultedos enlrê
time pedagógico ê êscolas;

13.9

lrÍplantaÉo, lrêinâmento remoto com proíelsorês

e

equipe

de

gsstão

da

escolâ,

(coordenaÉoldirêÉo), trêinamento renEto via videoconfêrência (âo üvo) sempre quê necsssárioi

13.10 - DernonstraÉo de r€latórios contendo Diagnóslicos completos por Assuntos em avâliâÉês da
escola e extemas. S6râ0 solicitados modelos de diagnósticos com itens quê idêntjfquem os assuntos
abordados nas questões disponibilizadas e quê os mesmos diâgnGtjcos identjfiquêm os paráÍnetros
logÍsücos das questôes, instrumonto primordial para o processarnento dos resultâdos nâ ÍRl, (teoria dê
rospostâ âo item) utilizados nas avaliaÉes extêÍnâs o tão nêcessáíios para o município realizar simulados
que sigam a nÉtrjca semelhante as avaliações do SAÊB (Sistema de AvaliaÉo de EducaÉo Básica);
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I 3.

1

1

-

Conteúdos digitâis como vídeos, podcasts e

têíos.

í,í. cRor{ocR rúa DÊ ExEcuçÃo
'!4.1 A cohtratada devêíá seguir o cronograma de exêcuÉo coníorrne apíesentado abaixo:

CRONOGRAMA DE EXE
FASES DO SERVTÇO
E TREINA]\,4ENÍO

uTtLlzAçAo Dos sERVrÇos DA

14.2 lÍÍplanteçâo e trêinâÍnento

A SêcÍêtâria dê EducáÉo, Esporte e Lezêr iÍá fornec€r em âté 15 diâs uteis da as§natura do contrato a
estrufura técnicã e de êquipo intema necessária para implantaÉo compreendêndo:

.
Sala Para TÍâbalho
.
Acesso à intêrnet, e impresso.a
.
Ponto Íocal para obtênÉo dos rêdrrsos e alinharnento de agendas ê rBuniões
.
Detâlhamento e disponibilidade dos ptofssionâís da secrêtana ê regionâis que sêrão pârte
integrante da iíplentaFo e transfeÍência dê conhecimento sobre a pletafoÍma.
.
Disponibilidade da êquipe pedêgógicâ e pontos focais para aÚvidâdes de montagem do ambaente,
cÍiaÉo dos acêssos (Setup) da plataforrna educacional incluindo as sêguintes €tapas:
o ApresêntaÉo dos Processos ê noÍÍias aelacionadas da secrelÍaia pará âdeéncia as funclonelidade
e neces§dadgs dâ plêtaforÍm
Caclasfo dê usuários via sistêmica ou benco de dados e planêjêmento d€ calendádo podagógico
o
o Treinârnento do Responsável Administralilo nâ Sêcrêtâria de EducâÉo para suporte local de Nhel
Zerc
Treinamento da equipe dê profêssores
o
.
Disponibilidede da equipê pêdegógica Pâra rêvi§ão do pÍogramâ e inclusão dâs etapas do ciclo de
eprêndizagêm @nsidorados nacessádas pere utilizaçà) dos §êrviços da platafonm:
ConÍirmação do Planêiâmento da AvalieÉo p€lo responsável p€dagógico
o
o
FinalizeÉo das Avaliâçôês Rêcornendâdâs p€la PlatraÍorÍm
o
Ubêração do edital dâs avaliaçõês parâ os alunos e Íemília e acesso ao estuclo para a avaliaÉo
peÍsonalizada
o
lnício das aplicáçóes des Aveliaçôes
o Análase dos resultados da avâliâÉo
o Abêrlura e fêcheÍnento dâs recornondâç6ê6 personalizâdâs e início do acompanharnênto do
engaiaÍnento
LibôÍaçáo dâ recornêndaÉo personalizado pâÍa o pÍoÍe6soí dâ furrna
o
í5. TREttlA EilTO E lÍrlPLÂNTAçÃo
15.1. Ações exercidas por cÍedenciados de conhatada mm vistas à instalaÉo, configuraÉo de c&igos
executáveis, nigrâção. cãrga e confguraÉo de besos de dâclos, disPôflibilidade e opêrâcionalizaÉo d3

sisloma nas ptàafórrms Je conputaçao 6 comunicaÉo de dados dê contratante; à âplicaÉo de
e cÍed€nciados da cÔnbâtânte por ocâsião da implantação dâ

treinarnênto aàs operadores, técni@s

Edirá

-

Pregão ElelÍônico n'

01

,2022 - CPL/PMMP/MA

t
Ptoa"rso

Ç)
PREFEIIUR.A MUNICIPAL DE ALÍO ATIGRE DO PINDÂRÉ
Av. Joto Xxlll, SrN - C.nio

n'4

. MÂ

CNPJ: 0í.612.8:]20001-21

plataÍormâ. O pÍâzo pâra início dâ implantraÉo do sistêma é de 15 (quinzê) dias út6is
publicaçáo do contÍato e emissão do enpenho global.

aÉs e

essaneture ê

15.2 O sisteÍla dêverá abrângeí todos os alunos da educaÉo pública do [4unicípio d6 Alto AêgÍe do
Pindaré, independentermnte da localizaÇão das nEsmas.
15.3 PrestaÉo dos serviços necsssários a implantaÉo do sisterml

Anális€ da acl6rência das norÍnas e processos a ÍeÍrarenta,
iípoatação do benco do dêdos arrnazênado pelo sisteÍm utilizado atualnEnte,
treinarnênto e confgurâÉo do sistema.
PrêstaÉo dê serviços de rnanulenÉo e suporte que gaíantirão o funcionamenlo
adequâdo ê contínuo do sistema, sua atualizaÉo, bem como o suporte necêssáío â plênâ utilização de
todas as funcionalidades disponiveis.

.

Os trêinamêntos sêráo fomecidos de forma onlinê âtravés de vídeo conferência com no miniíÍro cl6
erêcuÉo do contÍato, sendo que 50% dê6te carga horáÍia
deveÉ sor rêâlizáda no processo dê implantaÉo e treinâmento dâ plâtaíormâ.
15.3

-

4OO (quatÍocêntas) horas aulas, durante loda

16. DO PAGAÍÚEI{TO
16.'1, Os pasâÍrpntos rêfêrente a Licençâ da Plataforma e o Licenoârnênto dos Usuários s6rão êíetuados
no píazo máriÍio de 30 (trinta) dias corridos, a contar dâ c6rtidão de que os sêrviços foram executado§
e âceitos, rÍEdiante aprêsêntaÉo de nota íiscel/fálura, devidamênle atestada pêlo sêtor compêlêntg,
contendo o núrn€ro do certám6, do Processo e do Contrato, â d€scÍiÉo indiúdualizeda dos §eMços

^

pr6stados, com os rêspectivos pÍ€ços, unitáÍio6 total.
16.2. Todos os dsrlais pãgaÍÉntos sêrão efetuâdos no prazo máximo de 10 (dêz) dias corddos, a
conl,ar da certidão de que os serviços íoÍam êxêcutâdos e aceitos, mediânte apresentâÉo dê nota
fiscal/fatura, devidarnent€ atêstada pelo sêtor competonte, contendo o nurnêro do c6Ítâme' do Processo ê
do Contreto, a dêscÍiÉo indiüdualizada do§ sgÍviços prostados, com os rêspectivos preços, uniÉrioetotal;
16.3. AÉs o aceitê dos serviços, a CONTRATADA emitira íalura conêspondente a 100% (Cem por cênto)
do montantê pârê o qual foi dâdo o aceite, dêscontadas as êventuais glosas oriundas do não tinginEnto
dâs ínetâs êstabelecjdâs no AcoÍdo de Niveld€ Serviços:
16.4. Após a emssâo do aceite dos §erviços prêstados. a CONTMTADA emitirâ fatura corrsspondentê
serviço a ser pâgo;
16.5.'Na oconência de rêjêição da (s) Notâ (s) Fiscâl (s), nrctivada por êrro ou incorê@s, o prazo
estipulâdo, passera a ser contedo a partiÍ da clata da sua rêaprêsentâção;
16.i. No ato do pâgarnento será @mprovada a man{rtonção dâs condiçôes iniciais de habilitâÉo quanto a
sitrrãÉo d6 regulaÍidado €íÍpresã.

t7. DAs sAt{ÇôEs aDÍrlti'llsrRATlvAs
17.1 A licitantê/Adjudicatária que corn€têr quaisqueí das infraÉês discÍiminâdas no subitem ânterior ficará
sujeitâ. sêm prêiuizo da responsabilidade ciül ê criminal, às seguinlgs sanÉos:

tz.t.l

no àsó da infraéo ao sub,tem '13.17' âplicaÍ-sê-á, independenteÍÍiente do impedinEnto

dê
hoÍnologado,
por
o
valor
por
ds
âtraso
sobrê
dia
(zero
três
cento)
vírgula
licitaícontratar. mulla dg aié 0,3%
eté o lidte máxrÍDo de 10 (dez) dras:
'Í7.1.2 lmpeclirnênto de licitai e de conratar com o l\,4unicÍpio e descrêdenciaí€nto no cadasto do
Municipio, p€lo prazo de âté 05 (cincos) anosi
't7-1.3'As sanÉes previstas nos subitens ânteÍioÍes poderão seÍ aplicádas cumulativarnente;
gxecrlção
17.2 A inêxêcução pârcial ou totâl das condiÉes pactuadas, o 6no de exscuÉo ê â mora na
sujêiteéo â CONÍRATADA às seguinte§ penalidâdêsi
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17.2-1 Advêrtônciâ i
'17.2.2 Multa de rnora no percêntual de 0,3 (zero vÍgula trôs por cento) por
dia de airaso no cuÍprirnento
das obíigaÉes assumidâs incidente sobre o valor dâ parcela do objeto 6m âkaso, que será apticáde â partjí
do 2ô (sêgundo) dia útil da inadimplênciâ, cohtado da detâ deínida para o rêgulâr cumprimento da obrigaÉo
até a data do êfêtivo adimplem€nto, observando o limite de 30 (trinta) dias;
17.2.3 lrulta de 10yô (dez por cento) sobre o valor da pâÍc€ta do objeto em atraso, no caso d6 inexecugáo
toiâl ou perciel do objeto ContratacÍo, depois de decoÍidos 30 (trinta) diâs sem que a Conketede tenha
iniciado a prestaÉo da obÍigaÉo âssumida, ensêjando â suâ rescisão;
17.2.4 Susp6nsão temporária de licitar e contralar com a COI{TRATANÍE pelo prazo de ate 2 (dds) anos;

17.2.5 DêderâÉo dê inidoheidade para licitiaÍ ou contratar com a AdminisÍação pública, enquânto
p€rdurarem os rDtivos determinântês da punição ou até que sêja prornovida a roabiliteção, p€rante â
própria âutoridads que aplicou a penalidade, qu€ será concedida sempre que a CONTRÂTADÂ rossarcir o
CONTRÂÍANÍE pelos Fojuizos rosultantes e depois de dêconido o prazo da sanÉo aplic€da;
17.3 A critério do COI.IÍRATANTE, as sançôes preMstâs nos ITENS í7.2.í, 17.2,4 e 17.2.6, podeÉo sêr

âplicadas junlanÉnlê com âs preúslas nos ITENS í7.2.2 ou 17.2.3, facultada a deíesa préúa da
CONTRATADÀ no respectjvo pÍo@sso, no prazo de 5 (cinco)dias útêisi
17.4 A mullâ âplicada s€rá descontada dos pâgâíientos €veotualrnents devidos pêlo CONÍRATANTE ou

cobrada judicielrÍÉnto;
17.5 As penalidades s6rão obrigatoíiamente registradas no Cadastro do MunicÍpio, ê no caso dê suspensão
de licjtâr, e COiITMTADA deverá sêr dêscredânciada por iguel p€rÍodo, sêíh prejuizo das multas prcvistas
no Editale das demais cominaQóes legeis;
'17.6 Apicár-sê-á advertência poÍ fallas leves, assim enlondidas como aquolas quo não âca,Tetarem
prguizos significâüvos ao objeto cla contrataÉo.
17.7 As multãs dêvidas e/ou prejuízos câusados à CONTRATANTÉ serão deduzidos dos valorês â serem
pagos, ou recdhidos em favor da CONTRATANTE, ou âinda, quândo íor o c€so, s6íão inscrilos nâ Dívide
Ativê do Estado e cobrados iudicjalrÍlenle;
17.8 A autoridade competentê, na âplicâÉo dâs sançôês, lêvârá êm consideraÉo e grêúdâd6 da conduta
do inírator, o cáráter êducatjvo da p6na, bem coÍm o dano causado à AdministraÉo, observado o princípio

da proporcionalidade;

í8. CRO OGR

TúA DE OÊSEiTBOLSO

18.1 - O cronograma de desembolso seÍá rnensâl no valor dê R$ _, a partir da liquidaÉo do sêrviço
presiado, nos teímos da alínêa'b', inciso XIV do art 40, da Lei Federál no 8.666/93.
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ANEXO II

oEcLAMçÃo
REí.: PREGÃO ELETRÔNrcO Nô 01,Í/2022

A emprêsa

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

- CPUPi'AAP

..

inscrita no CNPJ no................, por inteÍnldio de seu
poítador (a) da Ct n"............_....... e do CpF
;bivei" àãO p"*" A" r.i, em especial o

repÍêsentante legal o (â) S(a).......................
DECLARA. sob âs sn.ôes âdminjslÍativas
arl. 299 do Códgo Penal Bíasiletro. que.

"

""

,) 3:3:, i
lS9^1": I9âpazes ou .êtalivamêÍÍe incapazes; @n§oante o disposto no
rnoso v do"TpTg"l
Aí1. z,/ da L€i no 8 666, de 21 dê junho de 1993. acrê§cjdo pela
Lei n. 9.054, dê

27 d6
outubro.de í999, quê não possui êrn seu quadro Oe pessoat empiegaa;(s) coÍn
rnonos d€
1_Sldezoilol anos em líabatho noturno, p€rigoso ou insalubrê.
e em qualóràiriãuãíno tn"noa" o" ro
(oezêssets) anos, satvo nâ condição dê aprendtz â partÍ de 14 (quatorz;)

2)

Ouanto a condição ME/Epp/coop, estâ êmprese eslá êxcluidâ das vedaçôês constántês
ne Loi
CornplêÍnenter n.. 14712014 ê;na presentê dâta, é considerada:

I4]CROEMPRESA, conÍorrnê Ler Cornplementar no j47120141
EMPRESA OE PEOUENO pORTE. conÍoírnê Ler CoÍpt€rnenÍâÍ no í472014.
COOPERATIVA, conforme artrgo 34 da Lei Federat no. j 1 488/2007.
Náo ó MREPP/COôP

3)

Quanto ao plono conhêclmênio o atêndimonto à6 êxigâncias de hebllllação; que
êstâ empresâ
atendê a todos os requisitos de habititâÉo, bem conD;pr.""nt"
à1"
indicaçáo do
obieto e do pÍeço oferecido os quais el€ndem ptenamente ao Ecltrãl "rãlÀlã"ü

4)

Quânt-o^â,inêxtstêncta dê Íeto impêdttvo de ticitar; nos tennos do
artgo 32, s 2.", de Lei Federat
quô

atê e oresêntê.iâla nenhum Íalo ocorreu que a inabtiilê a participar
dA
coNcoRRÉNctA em epigrafe. e que contra etá nào existê
pJiàã ie Íatência ou
concordala. Dedara, outrossrm. conhecer na rnlegre o Edital ê que
"lr"nr.
a" ,rár.t!-" todoa o"
teímos.

""r"

rêrmos do artiso 9o. t. da Lei F6derat n..8.66€i/93, que não possur
em
" *ll]l^ljl11lli
seu quaoro tuncional s6rMdor publico ou dlÍgênte de órgáo ou 6nlic,ade

b.

contÍêtanlê oJ
ÍesponsáveÍ pela ltotacão,
Declara também, nos terrnos do arligo go, I e lt, da Lei Federal n..
8.666/93, que não incidê
êm suas hjÉtes€s vedades.

5) Quanto a êleboração indêpendonto do prcposta:
e)

A proposta anêxa foi elaborada de maneira tndependente (peto liotantê), que
e
o contêúclo
proposta anexa não

da

Íoi. no todo ou em paÍle, drÍeta ou rnoireràircnre, ;nto",lio1ll-oiàlto"
o,
oulro pârricipante potenciat ou de fato da (idenliÍcação da ticilação), por
::=,:::^o,::,-q!",1*|.
quarqu€Í Íneto ou por qualquer pessoai
b) A rntenção de âpÍesêntar a pioposta anexa não foi inÍonnada
a, discúido com ou re@bido de
qualquêr outro partrcipantê potenciat ou de fato A"
oã fi",ãçaãi p'o1 qu-Jqr", rn"to o,
ço"ntt"rç"o
por qualquer pêss,oai

_,

Ediràr
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c)
d)
e)

0

ptNDARÉ MA

Quê não tentou, por qualqueÍ mêio ou por qualquer pessoa, influir na docasão de qualquêr oufo
partcjpante potencial ou dê fato da (id€ntÍcaÉo da ticitaÉo) quanto a participâr ou não da rêferida

licita€oi
Ouê o contêúdo da pÍoposta anexa não será, no todo ou em parte, diretâ ou indtÍetâÍnente,
comunicádo a ou discutido com qualquer oulro pârticipante potencial ou de fato cta (idôntifcaÉo da
licitação) antes da adiudicaÉo do objeto da relerjda licitaÉo;

Quo o conteúdo da proposta ân6xe não foi, no todo ou €m parte, dirêta ou indiÍêiáÍnente, informado
a, disculido com ou rêcebido de qualqueÍ integrante de (órgão licitante) ântes da abertura oficial das
propostes;
Oue está plenamentê ciente do têor e dâ êxtensáo deste dedaração e quê detém plenos poderes e
inÍorÍmÉes paÍâ fi rmá-lâ.

l"$Lsenrante

regar

" """'""tÍãXi
a ressalva acima - Esta cleclêÍaçáo deveÍá ser emitida etu papet
[ObseMaÇáo: em caso afiÍtuativo, assinalar
que identilique o óÍgáo (ou emprcsa) emissorl

"o,"
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aNEXO

-

. MÁ

CPUPMAAP

It

i,|OOELO OE PROPOSTA COMERCIÂL
Prezados SênhoÍes,

SubrnêleÍrús

à aprêciação de V. Sa. proposta nos terÍnos descÍitos abaixo, âssuÍindo

intêka

responsabilidade pelo seu teor e as dernâis obrigaçóes estabelecidas no editat e seus anexos.
PROPOT{El,lÍE:

RAzÂo soctAL:
SEDE:
CNPJ:

TELEFONE/FAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

í.

PROPOSTA DE PREçOS:

ITEM

DÊSCR|çÃO DO OBJETO

UNIO.

QUANT.

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

2. PRAZO OE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRÁZO PARA EXECUçÃO DO CONTRAÍO:
4. CONDIÇÔES OE PAGAMENTO:
5. DAOOS BANCÁROS DA EMPRESA:
6. INFORMAçÔES DO REPRESENTANTE QUÊ ASSINARÁ O CONTRATO (NOMê, RG, CPF, ENdETEçO)

Alto Alegre do Pindaré ([,44),

_de _

de_

Assinatura do representante legal da empresa

Edtál .- Pr6Oào El6tónicô n' 01112022

-

CP|.FMAAPIIÀA

PREFEITURA MUNICIPÀL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Rutrita

. MA

I

Av. João Yülll, S/tl - Cêntro
CNPJ: 0í .612.832/0001 -21

PREGÁO ELETRÔNICO

I{O
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ANEXO

'V
MINUTA OO COi{TRATO

CONTRAÍO

No

_i202íi Pi,nle

TERMO OE CONTRATO DE COi,IPRA E VENDA
QUE ENTRE SI CELEBRÂM O MUNIC|PIO OE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, AÍRAVÉS OA SUA

SECRETARIA MUNICIPAL

ESPORTEELAZEREA
CNPJ

DE

ÊOUCAçÁO,

NA FORMA ABAIXO:

O ÍTIUNICiPIO DE ALTO ALEGRE DO PII{DARÉiMA. aITavés dâ sua SECRETARIA iIUI{ICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, s€diadâ na Av. Júo )«lll, S/N - CentÍo, AIto Alegr€ do PindeÍé/MA,

CNPJ n'01.612.832/0001-21, nestê ato representeda respêctivârnente pela suâ sêcrotána Municipal dê
EduceÉo, Esportê e LâzoÍ, Sr. FúVIO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, casado, portadÔr de Cédula do
idêrúidade RG n' 14632612000-6, e inscrito no CPF sob o n. 007125.423'45 residêntê e domiciliado ne
no cada§tro
nesta Cidade. doravante denominadâ CONTRATANTE € a êmprêsâ
(lnso'ir
estebelecidã
o
sob
CNPJ do Ministé.io dâ Fâzênda
Nacional de Pêssoa Jurídicâ
por
(lrceÍiÍ
o
caÍgo),
§ênhor(a)
r€presentâdâ
CONTRATAOA
ênder€ço complgto), neste ato denominada
(qualif;ação ào signatárlo ato contrato), inscrito no cadastro de Pessoa Físicâ _ cPF, sob
qual
acordo com a rêprêsenteÉo lêgal que lhe é outorgada por
iórtaoor oô n.e .

-

no-

o-'

n'ldê

-inscritacêl€braÍ o
dos in6tÍumentos: procuÍllçáorcontrato iocieuestatulo social) RESOLVEi,

presenls
e
do
Procêsso
n.'011/202ZCPUPMMP
Eletrônico
óontrato deconene dá licitaçãó na rnodalidade PÍegâo
Adminlstratlvo n.o 068/2o2iJsecrêtárla Municlpal de Educação, Éspoíê e Lazer, com tundarÍÉnto da
Lêi n' 10.520, dê 17 dê julho de 2002, do Decrêto n' 10.024' dê 20 de setêmbro de 2019, da Lêi no 8'666'
a" lss:, a" t"i n' lo.szo, ae t7 de julho de 2002 e na Lei n' 8.078, de 1990 - Código de
oà Zf a.
Dêfesâ do ConsumidoÍ, mediante as sêguintês cláusulâs ê condições:

-(lns6rlr

jrío

1

.

CúUSULA PRIÍÚEIRA - OBJETO
obFto do presentê Tenno de ContGto é a Contratação de erÍpÍesa para prestaÉo de seMços de
pi"àroinra eaucàconar aê inteligénciâ ârtificial com o objetivo de diegnosticar lacunas de apr6ndizagêm
ià" ti""OÀãi .it.,o"ou" por' ãtrno" dâ oducação básicâ a partir da anális€ de dados cognilivos'
1 .1

.O

psicorÉtr@s. componâmentais ê peoagóglcos.
1.2. A discriminaÉo segue abaixol

PREÇO

MENSAL

PREçO
ANUAL

2. CLAUSULA SEGUNOA. VIGÊNC|A

essinatura do contrato
2.1, o prazo dê ügêncie deste Terrno de contrato terá início a partir da dâta de
(doze)
rneses.
qúo deverá teí úgência de 12

Edúát--t-ãã

.'011/rú - CPL/PMAP/MA
Elei-ôd6

tolhá

no

Ptocesso n'

RuIri
PREFIITURÁ MUNICIPAL DT ALIO AI.EGru OO PINDARÉ
Av. João Xxlll, S/t{ - C€ntro

.

MÂ

CNPJ : 01-612. a3z000r -21

3.

CúUSULA TERCEIRÂ - PREçO
3,1, O valor do paesenle T6rÍlo de Conkato é dê
3.2. o cronogíâmâ de d€s€mbotso sêrá
prêstâdo, nos teímos cla alínea 'b", inciso XtV c,o art.

m€nsatiõ;lãiããE6l-.
a partir da tiqu'deÇâo cto sêMço

40 da Lei Federal no 8.666/93.
3.3. No vâlor acirna estão incluídas todas as dêspêsâs ordiúrias diretas e indketas dêcorÍentes da
êxêcução contafual, indusive tíbulos e/ou impostos, encaÍgos socaais, lrebalhistas, píevidenciários,
íscâis ê cornerciais incidentês, tâxa de administreÉo, fr6i6, soguro e outros ítê@ssários ao
cumprimênto integral do objêto da contratâÉo.
4.

cúusulA

ouaRTA

-

DoTAçÃo

oRça

Ei{TÁRA

4.1. As despesas deco.reniôs desta contrâtaÉo êstão programedas eÍn dotação orçamentária própriâ,
prêüstâ no orçaÍnent'c do Município, na dassiÍlca€o abaixo:
02 PODER ÉXECUT|VO
04 FUNDO MANUÍ E DES, EDUC, BASICA . FUNDEB
12.361.0O12.2019.0ON3.3.90.39.00 - OUTROS SERy/çOS OE TERCEIROS - pES SOA JURID|CA

5.

CúuSuLA QUI'{TA - PAGATíENTo
5.1. O pasarnento seÉ feito pela Prefêitura Municipal de Alto Alegrê do Pinderé, em moêdâ @nente
nacional, mgdiante Trânsfêrência Bancária Eletrônica, dê forma parcêladâ, mediante a apresentação da
Fatura, Nota Fiscal e atestâdos pelo setor Íesponsávê|, ecompânhedeâ das Certidôês Nêgativas de
Débitojunto eo INSS, FGÍS, CNDÍ e Cenidão de Regularidade com a Fazênda Federâl;
5-1-1-A CONTRATADA doverá pÍotocolar na sedê dêste Prêfêilurâ a solicita€o dê pagarnento,

ássinâda e c€rimbada pelo rôprosêntente legel da enprêsâ em papel timbrado, contêndo o no do
processo licitatffo, âs inÍornEçôes para crédito €m mnte correntê corno: noÍn€ ê núrigro do Banco,
norne e núírÉro da Agênciâ ê núrnero da conta, anexando a Nota Fiscâl devidarnentê âtêsta, €milide
sêm rasuÍa, em letra bem legÍv61, junteÍnente com cópiâ do contrâto, cópia da nota de€rÍp€nho corÍp
tiambém as demâis cêrtidôês atualizâdas: Cêrtific€do de Regularidad€ de Situâção do Fundo dê
GaÍanüã do Tempo de Sêrviço - FGÍS, Cêrtidão de Débitos Trâbalhistas - CNDT, Certidão Negaliva
de DéUto junto à Previdêncie Socjâl - CND, Certidâo Conjunta Nêgativâ de Dábitos Relalivos â
TÍibutos Federâis e à Divida Ativâ da uniâ), êxpedadâ por orgãos da SecÍetâria da Recêita Federal
do Brasil e da Píocuíadoriâ Geral da Fazenda Nacional, e ceriidões n€getivas de débitos epedidas
por óEãos das Sêcrêtârias de Fazenda do Estado e do Município.
5.2. Como condiçáo paê Aclministíação eletuat o pagamento, a lhitanle vencedora devêtá manter as
mesmas coítdições de habilitaçáol
5-3. O Íec€bimento não exclui a rgsponsabilidâde da Contratada pêlo pêrfeito desêmpenho do material
Íomecido, cabondo-lhe sanâr quaisquer irÍegularidades delêctadas quândo da utilizâçâo do referido
rnáterial;
5.4. A nota fscal/falura dêv€rá ser emilida pela própria Contratada, obrigatoriarÍEnle com o núrnero de
inscÍiÉo no CNPJ, constânte dâ Nola de Empênho e do Contrâlo, não se adnilindo notâs íiscaislÍâturas
êmitidas com oulro CNPJ, mêsmo de Í]l,ais ou dâ rnakiz.
5,5, O pagarnento darse-á daretârnênte na Conta Corrênte no
Agência n"
Banco

6.

CúUSULASEXTA- REAJUSTE

E ALTERAÇÕES

6.1. O preço conrâtedo é Ílxo e rreâtustável.

6.2 Eventuais alteraçôes c,ontratuais reger-se.ão p€la disciplina

Edl8l

-

Prêgão Elêrróni@ n' 01112022
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CPLIPMÁÁPfiA

do art. 65 da Lei

n' 8.666, dê

'1993.

)

Âubriir
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ATTO ALEGRE DO PINDARÉ

. MA

Av. Joáo Xxlll, S/N - Cêntro
CNPJ:

01 .61

2.832/0001 .21

6.3.A CONÍRATADA é obrigadâ â acêitâr, nas m€smes condiÉes contraluais, os acÍésciÍÍros o!
supressôês quê sê fizerêm necsssários. até o limitê de 25oó (vinto e cinco poÍ cento) do vâlor inicial
âtualizado do conirato.
6.4, As supressões rêsultântês dê ecordo celebrado enlre as pertos contratantês poderão excêdêr o limile
de 25% (ünte e cinco por cênto) do valor inicial atuâlizâdo do conlÍelo.

7.

CúUSULA SÉN A - DA PRESTAçÀO DOS SERVIÇOS

7-1

Apos a solicitâÉo d6 foÍn€ciÍnento, a CONTRATADA deverá procedêr a instalaFo do sofrrÂ'âre, êm
suâ lotalidade, em até no máximo 30 (trinta) dias consecutivo â coalar da assinatura do contrato ou do
plano do implêmentaÉo;

7.2

As condiÉes dê entrêgâ ê recebimento do obieto sâo aquelâs provistas no Termo de RêfeÍência,
documoíto integt-ênto e apàrso a este coÍ{tato.

CLÂÚSULA OTTAVA- FTSCALTZAçÀO
8
8.1 A fscálizaÉo da execuÉo do ottleto sêrá efetuâde

poí

Representante de§gmdo pela

CONTRATANTE,

9
9.1

CúUSULA NONA.OBRIGAÇÔES DA CO},ITRATAI'ITE E OA CONTRATADÂ
As obÍigações dâ CONTMTANTE e da CÔNTMTADA são aquelas preüstâs no TeríE de

Referênoa.

10

CúUSULA OÉCli,A- SANÇÕES AOMINISTRATIVAS

10.1

Cornote infraÉo administreiiva nos terÍros da Lei n'8.666, dê 1993 e da
Contratâda quê:

Lea

n'10 520' ds 2002,

í0.'l-'l lnexecutar totâl ou pêÍcialnÉntê qualqueÍ das obrigaÉes assumidas em dêcoréncia

a

da

contÍateÉo;

10.1.2 Ensejár o rBtardaÍrÉnto da execução do obietoi
10.1.3 Fraudar na execução do contrato;
10.1.4 Comportar-se de rnodo inidôneo;
10-1.5 CoÍn€têr treudê isc€l;
10.1.6 Não í!ântivor a proposta.

1o,2AcontÍatadâquecomet€rqualquerdesinfraÉ€sdiscJiminadasnosubitemâcirnaÍcâÉsujeita,

sem prejuízo da responsabilidade ciúl ê criminel, às seguintes sanFês:

10.2.1 Advertência por faltas levês, assim entendidas âquolas que não acarr6tem prêju2os signifcativo6
para a contratante

Editar
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Foiha n,
Processo n"
RubÍiàa
PREFEITURA MUNICIPAT DE AITO ALEGRE DO PINDÂRÉ
AY. João X.Xlll, S/N - C€nno

. MA

CNPJ; 0l .612.832/000r -21

10.3 Multa moratóaaa de 0,3% (ze.o vírgula três por cenlo) por dia d€ atraso injustiÍicádo sobrê o valor dâ
parcala inedimplidâ, âté a data cÍo efêtivo inâdimplemento, obsêrvando o limitê d6 30 (tÍinta) dias;
10.3.1 l\íulta cornpênsâtória de 1070 {dez por cênlo) sobr€ o vator totat do confiato. no caso c,e in6x6cuÉo
totâl do obj6to;
10.3.2 Em ceso do inexecuÉo parcial, â ÍtJltê compensâtórie, no mesmo percenlual do subitem acina,
sêrá âplicada dê formâ proporcionalà obrigaÉo inâdimplida;
10.3.3 Susponsáo de licitar e impedirnento dê contralaÍ com o órgão, entidacle ou unidade adninistraliva
pela qual a AdministÍação Públic€ opera e âtua concrelarÍtênto, pêlo prazo de até dois anos;
10.3.4 lrÍpedirnento de licjtar e contratâr com o ÀíunicÍpio de Allo Alêgre do Pindaré/i,4A com o
cons€quente descr€denoamento no Sistema de Cadâstro Próprio da PMMP/MA pêlo prazo de âté cinco
anosi
10.3.5 DêdâraÉo de inidoneidede paÍe licitaÍ ou conlratar com e AdÍ{nistrâção Pública, enquanto
os íÍrotivos determinantes da púniçáo ou até que seja pÍoÍnovida e rêebilitaçáo p€rantê a
própria êutoíidade que aplicou a penaiidade, que ssrá concedida s€mpr6 que a Contrai,âda ressarcir a
perdurarem

Contratantê pelos prejuízos causádos;

10.4

Tambám fcâm sujeilas às penalidades do art. 87,

lll ê lV da Lei n.8.666, de

1993, a ContÍatiade

que:

'10.4.1 T€nha sofrido condenaÉo definitiva por praticar, por mêio dolosos, fraude Íscal no recolhimento dê
quaisq uôr tdbutos;

10.4.2 Tênha praticado atos ilícitos visancÍo â frusirer os objêtivos da licitação;
10.4.3 Dernonstro não possuir idoneidade para contrâtar com a AdministraÉo em virtude de atos ilicilos
praücedos.

10.5 A aplicáçáo de qualquer das penalidades previstas rêelizar-sê-á em procêsso âdministretivo que
asseguÍaÉ o contrãditóÍio e â amplâ defesa à Contratada, observando-se o procedirnento previsto na Lêi no
8.666, do 1993.
10-6 A autoridade competente, na aplicaÉo das sanÉes, lêvará em consideraÉo a grâüdadê da
conduta do infralor, o c€ráteÍ educaüvo da penâ, bem coríb o dano causádo à Adminisfâçáo, observedo o
princípio dâ píoporcionalidâde.
10.7

As ponalidades serão obÍigâtoflaíÉntê rêgiskâdas no Sisterna de Cadastro PópÍioda PMAAP/MA.

11.

CúUSULA DÉCIMA PRIIÚEIRA - RESCISÃO

11.1. O presente Têrmo de Conkato poderá ser r€scindido nas hipóteses preüstas no ârt. 78 da Loi n'
8.666, dê 1993, com as consêquênciâs indicâdes no ârt. 80 dâ mêsmâ Lei, sem prêjuízo das sançôes

âplicáveis.
11.2- É admissivol a Íusão, cisão ou incorporaÉo da contratada cony'em outra pessoa jurídica, dêsde que
sejam obs€rvados pela nova pessoâ juaídica todos os requisilos de habilitaÉo exjgidos na licitaÉo original;

sejam rnanüdas as demais cláusulas e coodiÉGs do conlrâtoi não heja prejuízo à execuÉo do objeto
pactuado ê haia a anuência expressa da Administraçâo à continuidade do contrato.
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11.3. Os câsos de rescisâo contratuat serão foímalmenlê rnotivados, asseguredo-se à CONTF.ATADA o
diíeito à preüa e ampla deíosá.
11.4.

A CONTMTADA rêcrnhece os dirêitos da CONÍMTANTE €m caso de r6scisão administrativâ

prevista no aÍt. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.

11-5- O lerrno de rescjsão s€Íá precodado dê Relaiório indicâtjvo dos s€guinles asp€ctics, conÍoÍne o câso:

11.5.1. Balanço dos evêntos contratuaisÉ cúmpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. RelaÉo dos pagârnentos já êíetuados ê âindê devidos;
11.5.3. lndenizaçõês ê multas.

12.

CúUSULA OÉCI,A SEGUNOA - VEDAÇOES

12.1. É vedado à CONTRATADA|
12.

Í.1. CaucionaÍ ou uülizâr estê Íerrm

cte ConlÍalo para quetquêr

op€raÉo finánceira;

12.1.2. lntenonper a exêcução contratuat sob ategação de inadimp,emento por partê da CONTRATANTE,
s€lvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. Subcontratar.

í3.

cúusulA

DÉcffia TERCE|RA

-

Dos casos oÍrflssos.

13,1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiÉes contidâs na Lei no
8.666, de 1993, na Lei n'í0.520, dê 2002 e demeis normas gerais dê ticitaçoese ónlráos administrativos
e, subsidiadaÍnente, sêgundo as disposiçôês contidas na Lei nô 8.078, dê 1g9O - Código dê Dêfesa do
Consumidor - e nonnas e princíFüos gerais dos contÍatos.

14.

CúUSULA DÉC|MA QUARTA - PUBL|CAçÂO

14.l.lncumbirá à CONTMTANTE providênciar a publicaÉo deste instrurnênto, por exfato, no Diádo
OÍcjaldo Estado, no prezo previsto na Lsi no 8.666, de j993.

í5.

CúUSULA OÉCIMA QUINTA- FORO

15.1. O Foro pera solucionar os litígios quê decorr€.êm cta execuÉo dêsle ÍêÍrno de Cont.eto sêrá o da
Comârcâ rêsponsável porAllo Alegrê do pindaró/MA.

Pâra fnnezâ ê validade do pâcfuâdo, o presente Tenno de Contrâto Íd tavrado êm três (três) vias de iElal
teor, que, depois de lido € achado em otdem, vai assinado pêlos contraêntês.
Alto Alegre do Pindaré,

xxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edlâr- Pregão Ebrrônico n O11t2022 -CPLIPiIIÁ?NA

de

Procêsto
PREFEIÍURÁ MUNICIPÂI OE ALTO AIIGRE DO PINDARÉ - MÂ
Ay. João Xxlll, S/N - C€ntro
Ct{PJ: 01.612.8320001 -2í

Responsável lêgal da CONTMTANTE

xxxxxxxxnx[xxxxxxlxxxxxxtxxlxxlxxxxixxxxxlxx
Rêpresenlânte legal dâ CONTRAÍADA
TESTE[,lUNHAS:
Norne:

Nornei
CPF:

CPF

Edlal

-

Pís!6o Elêlrônico n 01l/2022

-

CPL-/PMÁ P/MA
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