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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 29/10/2019 

HORÁRIO: 08hs30min(local) 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - BAHIA 

 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Sra. Luiza Franciele Guedes 

Guimarães, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Decreto nº 234/2019, torna público que 

se acha aberta, nesta unidade, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 

global, referente ao Processo Administrativo nº 065/2019, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para disponibilização de plataforma online de controle de dados de aprendizado e 

administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos departamentos 

da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA, sob o regime de menor preço 

global, conforme descrições no anexo I deste Edital, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/02, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 

parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 

mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal 

de Riacho de Santana, situada à Praça Monsenhor Tobias, n.º 321, Centro, na cidade de Riacho de Santana, 

Bahia, neste município, iniciando-se no dia 29/10/2019, às 08hs30min (horário local) e será conduzida por 

Pregoeira desta municipalidade, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 

epígrafe.  

 

1.0 - DO OBJETO 

a) Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de dados de 

aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

2.0 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto dos 
serviços licitados que preencherem as condições de credenciamento constante deste Edital. 
 
a) As propostas deverão, obrigatoriamente, contemplar todos os itens do lote, sob pena de 
desclassificação. 
b) Somente poderão participar desta licitação Pessoas Jurídicas nas quais o objeto social expresso no 
estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação e 
estejam legalmente estabelecidas no País. 
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c) A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas gerais ou especiais pertinentes ao 
objeto desta licitação. 
 
2.2 -  Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que: 
 
a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 
b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública impedido, 
suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas; 
d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com o Município de Riacho de Santana ou os órgãos 
de Fiscalização e Controle; 
e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
f) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
g) empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
 
3.0 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
3.1.1 Tratando-se de representante legal: cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa registrado no 
órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. Em se tratando de MEI (Micro Empreendedor Individual), cópia do certificado 
de inscrição no MEI. 
 
3.1.2 Cópia dos documentos de identificação do(s) sócio(s) administrador(es) ou titular da empresa que 
contenha foto e os números do  RG e CPF. 
 
3.1.3 Tratando-se de procurador: este deverá apresentar a procuração por instrumento público ou particular, 
emitido pelo(s) titulares e/ou sócio(s) administrador(es) da empresa, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados nos 
subitens 3.1.1. e 3.1.2., que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.1.3.1.  A procuração deverá ser assinada por todos os administradores da empresa caso o estatuto social 
não discrimine um único administrador para representa-la. 
 
3.1.3.2.  A procuração apresentada em fotocópia deverá estar devidamente autenticada em cartório 
competente ou acompanhada da original para autenticação pela Comissão de Pregão. 
 
3.1.3.3. O representante ou procurador deverão apresentar junto ao credenciamento cópia do documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 
3.1.3.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, mediante Carta de 
Credenciamento Anexo IV ou Procuração Pública ou Particular que lhe dê poderes para representar a 
empresa na licitação. 
 
3.1.3.5. A falta do Credenciamento no início da sessão de abertura do pregão ou a ausência do credenciado 
em qualquer ato seguinte importará no descredenciamento do representante da empresa, não podendo o 
mesmo formular lances verbais na próxima fase do pregão. 
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3.1.4. Para as microempresas e empresas de pequeno porte fazerem jus aos benefícios da Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014,  e 
demais benefícios descritos neste Edital, a mesma deverá obrigatoriamente apresentar a Declaração da 
Proponente assinada pelo Representante Legal, de acordo com o modelo constante no Anexo IX deste Edital, 
devendo apresentar no ato do Credenciamento, juntamente com documento comprobatório que a empresa se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
3.1.5. Junto ao Credenciamento deverá apresentar a declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II, assinada pelo representante legal da licitante. 
 
3.2. A não apresentação de quaisquer documentos relacionados nos itens 3.1., com exceção da Declaração 
das microempresas e empresas de pequeno porte, poderá ensejar no descredenciamento do representante 
da empresa, o que o impossibilitará de formular lances verbais. 
  
3.3. A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC n.º 
123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura 
fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
  
4.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

4.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 

Anexo II deste Edital deverá ser apresentada no Credenciamento “fora dos envelopes”. 

4.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

a) ENVELOPE 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2019.  

ENVELOPE 01 - PROPOSTA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA 

ONLINE DE CONTROLE DE DADOS DE APRENDIZADO E ADMINISTRATIVOS, COM CESSÃO DE 

LICENÇA DE USO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA, CONFORME PLANILHA ANEXO I. 

DATA DE ABERTURA: 29/10/2019 

HORÁRIO DE ABERTURA: 08hs30min 

EMPRESA:......................................................................................................... 

C.N.P.J: ............................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

EMAIL:............................................................................................................... 

 

b) ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2019.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA 

ONLINE DE CONTROLE DE DADOS DE APRENDIZADO E ADMINISTRATIVOS, COM CESSÃO DE 

LICENÇA DE USO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA, CONFORME PLANILHA ANEXO I. 

DATA DE ABERTURA: 29/10/2019 

HORÁRIO DE ABERTURA: 08hs30min 

EMPRESA:......................................................................................................... 

C.N.P.J: ............................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

EMAIL:............................................................................................................... 

 

 
5.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 01 deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes requisitos: 

a) A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, com 

suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, deverá conter 

ainda os seguintes elementos: 

b) Nome, endereço, CNPJ, inscrição estadual e/ou municipal; 

c) número do processo e do Pregão; 

d) preço global total do lote, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 

deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 

da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. 

6.0 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "HABILITAÇÃO" 

6.1 – A HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02 deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos e observar os seguintes requisitos: 

a) A habilitação deverá estar com suas páginas numeradas sequencialmente. 

 

O Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

  

6.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, (se houver). 
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c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida pelo órgão 

competente; 

d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, expedida pelo 

órgão competente; 

e) Certidão de regularidade de débito o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais, dívida ativa da União e Previdência 

Social. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.” 

6.4 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

a) Caso os documentos expedidos pela(s) fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal, seja(m) POSITIVA(S), a 

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana se reserva o direito de só aceitá-la(s) se a(s) mesma(s) 

contiver(em) expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, 

passado pelo seu emitente. 

b) Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões de regularidade expedidas 

pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

c) As citadas certidões deverão ser emitidas com a indicação do CNPJ da sede da Empresa, final 0001. Nos 

casos das alíneas “f” e “g”, deverão ser apresentadas as certidões de ambos CNPJ, sede e filial. 

d) Caso a licitante ME/EPP apresente alguma certidão Fiscal ou Trabalhista solicitada neste  edital com data 

de validade vencida, antes de realizar o julgamento da documentação, poderá o Pregoeiro, caso não ocorra 

problema de conexão, com a finalidade de suprir o ocorrido, proceder a consulta através da Internet para 

verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação pertinente (Lei nº. 10.520/02 e L.C. 

123/2006).  

I - sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:  

a) em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo;  

b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  

c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de 

capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial;  

d) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 1 (PROPOSTA), 

quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor;  

e) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos de atestado de capacidade 

técnica, cuja validade é indeterminada.  
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II - A qualquer momento, a Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  

III - Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição.  

IV - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus anexos.  

V - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição.  

VI - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e EPP, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste órgão, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

VII - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 

sendo facultado a este órgão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a 

licitação.  

VIII - Também serão aceitas as certidões positivas com efeito de negativa.  

6.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 

 

6.5.1. Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante; 
 
6.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais 
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
  
6.5.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 
 
6.5.2.1.1. sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial ou em 
jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do fornecedor. 
 
6.5.2..1.2. sociedades empresárias e não empresárias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do fornecedor; 

 
6.5.2..1.4. sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
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6.5.2..1.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas 

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 
 
 6.5.3. Se houver necessidade de atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado 
também o memorial de cálculo correspondente, assinados pelo licitante e pelo contador (constando número 
registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC). 
 
 
6.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
6.6.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o fornecimento de 

serviços característicos aos licitados. 

 

6.6.2. O atestado descrito no subitem 6.6.1., deverá comprovar aptidão com o fornecimento dos serviços 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

6.7 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), de que se encontra em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme Anexo III. 

b) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), de que não pesa 

contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de 

Governo, de acordo com o modelo constante no ANEXO VII. 

c) Declaração da PROPONENTE assinada pelo Titular ou Sócio(s) Administrador(es), que não é funcionário 

público, de acordo com o modelo constante no ANEXO VIII. 

6.7.1- Toda a documentação exigida na habilitação poderá ser apresentada por uma das seguintes 
formas: 
 
6.7.2- por qualquer processo de cópia desde que acompanhadas dos originais para autenticação por 
servidor da Administração; 
 
6.7.3- por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente; 
 
6.7.4- publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 
6.7.5 - Originais nos casos de emissão de documentos emitidos via internet, que contenham certificação 
digital ou códigos de autenticação; 
 
6.7.6 - A comprovação das habilitações previstas deste Edital, bem a verificação das demais 
certidões/informações, poderá ser realizada por meio de consulta on line aos sítios respectivos na 
Internet. 
 
6.8 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
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a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta validade de sessenta 

dias a contar de sua emissão. 

7.0 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-

se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.4 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

7.6 - não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 

propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

7.8 - Para efeito de seleção será considerado o total do lote. 

7.9 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.10 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

7.11 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável inclusive em relação 

ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do item. 

7.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances. 

7.13 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 

essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. 

Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte 

preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
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7.14 - A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de 

menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da 

proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de cinco 

minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

7.15 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas. 

7.16 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão 

convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 

microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições 

prevista na L.C. 123/2006. 

7.17 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação, seja microempresa ou empresa de 

pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 

preço. 

7.18 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base na classificação e com 

vistas à redução do preço. 

7.19 - Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço e técnica, 

decidindo motivadamente a respeito. 

7.20 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião 

do julgamento. 

7.21 - Considerada aceitável a oferta de menor preço e técnica, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.22 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.23 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser juntados aos autos do processo de licitação 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.24 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.25 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte não será exigida comprovação de 

regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados neste Edital, ainda que os 

mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

7.26 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada deverá comprovar sua regularidade fiscal, 

sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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7.27 - A comprovação acima descrita deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 

certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de cinco dias úteis, contado 

a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração. 

7.28 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 

e declarada vencedora do certame. 

7.29 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira, 

respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará a oferta subsequente 

de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 

as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

7.30 - Ao final da sessão as empresas vencedoras das rodadas de lances verbais deverão reformular suas 

propostas financeiras para entregar aa Pregoeira.  

7.31 – Os descontos ofertados nos lances verbais deverão ser integrais a todos os itens do lote, sendo 

passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens para fechamento das propostas. 

8.0 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO; 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente. 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

8.6 – Apresentado o recurso a Pregoeira e a Equipe de Apoio da licitação julgará o mesmo definitivamente.  

 

8.7 - Os recursos poderão ser formalizados por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora 

do Edital, devidamente protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, situada à Praça 

Monsenhor Tobias, nº 321, Bairro Centro, de segunda-feira a quinta-feira das 08h00 às 12h00, das 14h00 às 

17h00 e às sextas-feiras das 07h00 às 13h00. 

9.0 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO; 
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9.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada, mediante requisição do setor 

competente; 

9.2 - Implantação, migração e Treinamento dos sistemas deverão ser realizados pelo Contratado, nos locais 

determinados pela Contratante em até 08 (oito) dias úteis a partir da requisição do setor competente. 

10.0 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada, mediante requisição do setor 

competente; 

10.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Contratante, no prazo máximo de oito dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

11.0 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pela Secretaria Municipal de Finanças desta 

Prefeitura, em até 90 (noventa) dias após a emissão da Nota Fiscal de Prestação dos Serviços, que deverá 

estar acompanhada das certidões de regularidade fiscal, trabalhista e FGTS. 

11.2 - A nota fiscal, que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 

igual período acima. 

11.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pela Secretaria Municipal de Finanças da 

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA.  

12.0 - DA CONTRATAÇÃO 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, 

cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 

12.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual da sede 

da licitante, Fazenda Municipal da sede da licitante e de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.”, estiverem com os prazos de validade vencidos, 

o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
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processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

12.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 

notificada para, no prazo de vinte e quatro horas, comprovar a situação de regularidade, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 

se realizar. 

12.4 - A adjudicatária deverá no prazo de vinte e quatro horas contados da data da homologação, 

comparecer na Prefeitura Municipal, na secretaria, para assinar o termo de contrato. 

12.5 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 

situação regular ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

12.6 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a três dias úteis, contados da divulgação do 

aviso. 

12.7 - A convocação para assinatura do termo de contrato se dará através de publicação no Diário Oficial do 

Município, ou outro meio de comunicação fornecido pelo licitante, inclusive endereço eletrônico. 

13.0 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado da Bahia pelo 

prazo de até cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002. 

13.2 - A sanção de que trata o subitem anterior não poderá ser aplicada desde que garantido o exercício de 

prévia e ampla defesa. 

14.0 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

15.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado o 

disposto na legislação vigente, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes. 

15.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata. 

15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 

rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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15.5- O resultado do presente certame será divulgado no DOM no site: 

http://www.procedebahia.com.br/ba/riachodesantana. 

 

15.6- As comunicações dos atos atinentes a este processo licitatório serão publicadas no Diário Oficial do 
Município no portal http://www.procedebahia.com.br/ba/riachodesantana/ www.riachodesantana.ba.gov.br, e 
as comunicações/notificações serão encaminhadas em endereços de e-mail válidos fornecidos pelas 
licitantes, não podendo alegar o não conhecimento em caso de não visualização de atos e 
comunicações/notificações devidamente publicadas. 

15.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 

retirada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Praça Monsenhor Tobias, nº 321 – Centro – 

Riacho de Santana - Bahia, após a celebração do contrato. 

15.8 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
15.9 - As medidas referidas no subitem 15.8 poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado 
à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Riacho de 
Santana, situada à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Bairro Centro, de segunda-feira a quinta-feira das 08h00 
às 12h00, das 14h00 às 17h00 e às sextas-feiras das 07h00 às 13h00, ou encaminhado para o e-mail 
licitacoespmrs@hotmail.com, na forma de petição, devidamente assinada pelo responsável legal, em pdf, que 
decidirá no prazo de até um dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

15.10 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

15.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

15.12 - Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – Descrição do objeto; 

Anexo II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 

Anexo IV – Carta de Credenciamento (Modelo) 

Anexo V - Minuta do contrato 

ANEXO VI - Modelo de proposta financeira; 

ANEXO VII - Declaração de idoneidade e fatos impeditivos; 

ANEXO VIII - Declaração de que não é funcionário público; 

ANEXO IX - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, L.C 147/2014 e Decreto nº 8.538, de 06 

de outubro de 2015; 

15.13 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 

financeiro de 2019, a saber: 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

 

DOTAÇÕES 
PREVISÃO DE 

DESPESAS 
DISPONIBILIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

02.05 – Secretaria Municipal 
de Educação 

 

PROJETO/ATIVIDADE 2097 – Gestão das Ações do  R$ 40.791,96 

http://www.procedebahia.com.br/ba/riachodesantana
http://www.procedebahia.com.br/ba/riachodesantana/
http://www.riachodesantana.ba.gov.br/
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Ensino Fundamental  

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.9.0.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

15.14 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Riacho de Santana, Bahia. 

 

Riacho de Santana - Bahia, 08 de outubro de 2019. 

 

___________________________________ 

Luiza Franciele Guedes Guimarães 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I 

 
     TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 - DO OBJETO 
 

O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada para 

disponibilização de plataforma online de controle de dados de aprendizado e administrativos, com cessão de 

licença de uso e assistência técnica, destinados aos departamentos da rede municipal de ensino do município 

de Riacho de Santana/BA, tipo menor preço global, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital, especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 

A Solução Tecnológica deverá atender totalmente às funcionalidades descritas neste Anexo. 

Deverá atender todos os usuários - professores, diretores, secretários escolares, assistentes sociais, 

coordenadores pedagógicos, pais e alunos - em todas as unidades que integram a Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
QTDE 

MESES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

Licença de uso plataforma online de 
controle de dados de aprendizado e 
administrativos, com cessão de licença 
de uso e assistência técnica. 

12 meses R$  3.399,33  R$  40.791,96  

VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 40.791,96 (quarenta mil, setecentos e noventa e um 
reais e noventa e seis centavos). 

R$ 40.791,96 

 

 

2.1. SERVIÇOS 

 

2.1.1. SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL 

 

Com o objetivo de proporcionar maior produtividade aos usuários na utilização das funcionalidades 

da Solução Tecnológica, bem como garantir seu funcionamento, sua utilização, segurança e integridade, a 

CONTRATADA deverá prestar durante todo o período de vigência contratual, os serviços de suporte técnico 

e operacional para os usuários da Solução Tecnológica, conforme detalhado no Plano Geral do Projeto. 

Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma remota e 

presencial, em local apropriado (sala) a ser disponibilizada pela CONTRATADA quando realizado 

remotamente, também responsável pela disponibilização dos recursos humanos e tecnológicos para o 

funcionamento desse ambiente, bem como móveis e recursos de comunicação. 

Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma presencial nas 

unidades escolares, por no mínimo 5 (cinco) dias durante o censo escolar e quando da impossibilidade de 

solução do problema de forma remota. 

 

2.1.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA DA SOLUÇÃO 
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A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a manutenção 

corretiva e adaptativa da Solução Tecnológica, conforme detalhado no Plano Geral do Projeto. 

 

2.1.3. IMPLANTAÇÃO 

 

2.1.3.1. INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA 

 

A CONTRATADA deverá realizar a instalação da Solução Tecnológica no ambiente tecnológico da 

PREFEITURA ou em um provedor de serviços indicados por esta PREFEITURA, contendo minimamente os 

requisitos funcionais da Solução Tecnológica, dispostos no Descritivo das Funcionalidades da Solução. Nesta 

etapa a CONTRATADA deverá deixar a Solução Tecnológica em funcionamento pleno no Ambiente 

Tecnológico indicado pela PREFEITURA. 

 

2.1.3.2. MIGRAÇÃO DE DADOS 

 

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de migração dos dados do EDUCACENSO do ano 

anterior, da Secretaria Municipal de Educação para a nova Solução Tecnológica, conforme detalhado no 

Plano Geral do Projeto além de importar os dados legados do município, notas e frequência de anos 

anteriores armazenados em banco de dados. 

 

2.1.3.4. IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES 

 

Nas Unidades Administrativas e Escolares da Secretaria Municipal de Educação, a Contratada 

deverá realizar a avaliação dos organogramas funcionais e a identificação setorial dos usuários, assim como 

realizar análises de aderência dos processos de trabalho atuais em relação aos modelos definidos pela 

Solução Tecnológica. 

A Prefeitura será responsável pelo fornecimento de todas as informações requeridas pela 

Contratada em relação à estrutura organizacional e localização dos usuários. A Contratada atuará, apoiada 

pela Prefeitura, na identificação dos processos de trabalho e dos procedimentos gerais utilizados pela 

Prefeitura. 

O processo de implantação deverá prever uma forte interação entre a equipe da Contratada e a 

equipe de gestão da Prefeitura para a identificação dos problemas encontrados e para a discussão das ações 

recomendadas para suas resoluções. Para sucesso do gerenciamento deste projeto, deverá permanecer 

residente, nas instalações da Prefeitura, aqui representadas pela Secretaria Municipal de Educação, um 

Gerente de Projetos, que tornará dinâmica a comunicação entre as partes. Esse agente será responsável 

pelas comunicações e manterá os documentos relacionados ao projeto organizados e atualizados, 

acompanhando todas as fases da implementação da Solução Tecnológica. 

 

2.1.3.5 TREINAMENTO DOS USUÁRIOS SUPORTE CONTINUADO. 

 

A Contratada deverá elaborar um programa de capacitação individual para os profissionais das 

Unidades Administrativas e Escolares, que deverá contemplar todas as orientações necessárias para a 

operação da Solução Tecnológica, conforme detalhado no Plano Geral do Projeto. Acompanhar de forma 

ininterrupta o desenvolvimento do sistema, oferecendo suporte online e presencial, realizando visitas 

técnicas de no mínimo uma vez ao mês. 

 

2.2 ARQUITETURA 
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A Solução Tecnológica deverá obrigatoriamente atender as seguintes características tecnológicas: 

 

● Deverá ser desenvolvido para uso nativo em ambiente WEB; 

● Todas as funções deverão ser responsive para utilização em tablete e smartphone; 

● Deverá utilizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados; 

● Deverá fornecer aplicativo que possa ser instalado em smartphone android; 

● Os dados de endereço deverão ser carregados a partir de base dos Correios; 

● Deverá ser desenvolvido na linguagem de programação; 

● O acesso à Solução deverá ser permitido a partir dos principais navegadores disponíveis no 

mercado web (browsers), minimamente Google Chrome, Firefox e Opera; 

● A Solução deve permitir ser acessada através dos seguintes dispositivos: PC (computador pessoal), 

e através de aplicativo em smartphone e ou tablets; 

● A Solução deverá permitir personalização, e deverá ser entregue de acordo com as definições da 

Prefeitura; 

● Deve permitir a interface com outros sistemas utilizando-se de Web Services, importação e 

exportação de arquivos em diversos formatos com CSV, XLS, TXT ou XML. 

 

3 - Funcionalidades do Sistema 

  

3. 1. Funcionalidades comum 

Conjunto de funções comum a todos os módulos. 

 

Tabelas Básicas 

● Endereçamento: Países, estados, cidades, distritos, bairros e logradouros; 

● Cadastro brasileiro de ocupações – CBO; 

● Níveis de escolaridade; 

● Cadastro de grupos de usuários (perfis); 

● Cadastro de usuários; 

● Autenticação e controle de acesso dos usuários por atividade; 

● Registro de todas as operações realizadas pelos usuários durante o uso do sistema (log) com níveis 

que podem ser configurados pelo administrador do sistema; 

● Identificação dos alunos cadastrados no bolsa família; 

● Cadastro do Nis de alunos; 

● Alunos de 06 a 15 anos com frequência abaixo de 85%; 

● Alunos de 16 e 17 anos com frequência abaixo de 75%. 

3.2. Gestão Acadêmica 

● TABELAS do MEC: Tipos de equipamentos, locais de funcionamento, tipos de dependências, tipos 

de instituições mantenedoras, tipos de atendimentos especializados e tipos de atividade 

complementar; 

● Cadastro de períodos letivos; 

● Cadastro de disciplinas; 

● Registro de evasão; 

● Registro de transferências; 

● Cadastro de unidades escolares; 

● Cadastro e configuração de cursos e suas etapas (séries); 

● Cadastro de profissionais de educação; 

● Cadastro de feriados; 

● Cadastro de ficha saúde dos alunos; 



18/40 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

                                         E S T A D O D A BA H I A 

                             CNPJ 14.105.191/0001-60 

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 
 

 
Pregão Presencial nº 030/2019, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para disponibilização 
de plataforma online de controle de dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, 
destinados aos departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

● Cadastro de ocorrências dos alunos; 

● Matrícula on-line; 

● Diário de classe eletrônico; 

● Registro de alteração na matrícula dos alunos; 

 

3.3 Gestão Acadêmica: Avaliação da pré-escola; 

● Cadastro de habilidades para acompanhamento por unidade letiva organizadas por categorias e 

etapa de ensino; 

● Cadastro de conceitos para avaliação, organizadas por etapa de ensino; 

● Ficha de acompanhamento com perguntas personalizadas que podem ser diferentes por etapa de 

ensino; 

 

3.4 Gestão Acadêmica: Avaliação de turmas multisseriadas; 

● Permitir a avaliação dos alunos na mesma turma separados por etapas de ensino diferentes, onde o 

ciclo de alfabetização (pré-escola ao 2º ano) seja avaliado por conceito, e as demais etapas por nota. 

 

3.5 Gestão Acadêmica: Avaliação do ciclo de avaliação do 1º ao 3º; 

● Permitir a inserção de notas ou conceito; 

● Área de cadastro de observações e pareceres por aluno; 

● Área de ficha de acompanhamento; 

● Opção para informar frequência mensal; 

● Área de acompanhamento do ritmo semanal de atividades por livro; 

 

3.6 Gestão Acadêmica: Avaliação séries iniciais 4º e 5º; 

● Inserção de notas organizadas em 3 ou 4 unidades letivas; 

● Permitir gerar boletins dos alunos sendo dois boletins por folha; 

● Sala virtual de acesso aos alunos; 

● Área de acompanhamento do ritmo semanal de atividades por livro; 

 

3.7 Gestão Acadêmica: Avaliação séries finais 6º ao 9º; 

● Inserção de notas organizadas em 3 ou 4 unidades letivas; 

● Área de inserção de notas por aluno ou por disciplina; 

● Área exclusiva de lançamento de notas finais em 3 ou 4 unidades letivas ; 

● Permitir gerar boletins dos alunos; 

● Quadro de horários e presença semanal; 

 

3.8 Gestão Acadêmica: Avaliação do Ensino de Jovens e Adultos; 

● Inserção de notas ou conceito; 

● Permitir a avaliação dos alunos na mesma turma separados por etapas de ensino diferentes; 

● Gerar boletins dos alunos; 

● Quadro de horários e presença; 

● Opção para informar frequência mensal; 

 

3.9 Gestão Acadêmica: Fichas e atestados; 

● Lista de protocolo 

● Endereços e contatos dos alunos 

● Lista com número da matrícula 

● Ficha de avaliação para alunos do fundamental I 

● Ficha de avaliação para alunos do fundamental I 
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● Verificação do avanço da criança para alunos do fundamental I 

 

3.10 Gestão Acadêmica: Cadernetas; 

● Permitir a geração de cadernetas de notas; 

● Permitir a geração de cadernetas de notas com dados inseridos no sistema; 

● Permitir a geração da caderneta acompanhamento de aprendizagem; 

● Permitir a geração da caderneta registro de aulas e frequência; 

● Permitir a geração da caderneta avaliação qualitativa. 

 

3.11 Gestão Acadêmica: Histórico de alunos; 

● Painel de componente curricular para configuração do histórico; 

● Permitir a inserção da observações no rodapé; 

● Permitir a inserção do ato de criação; 

● Permitir a inserção da autenticação; 

● Permitir a inserção da equivalência; 

● Permitir a inserção da data de emissão; 

● Permitir a inserção do registro de educação física; 

● Permitir o gerenciamento da ficha individual do aluno; 

● Permitir o gerenciamento do comprovante de matrícula do aluno; 

● Permitir o gerenciamento do histórico para turmas de educação de jovens e adultos.  

● Área de gerenciamento da matrícula do aluno. 

 

3.12 Sala virtual: Acesso do professor; 

● Área de visualização dos alunos e professores por turma; 

● Gerenciamento das turmas vinculadas ao professor; 

● Chat entre colegas; 

● Fórum de discussões com tópicos e temas que possam ser editados; 

● Visualização do calendário escolar; 

● Gerenciamento e inserção de notas por alunos é disciplina; 

● Permitir a inserção do registro diário de aulas; 

 

3.13 Sala virtual: Acesso do aluno; 

● Realizar provas online; 

● Acompanhar desempenho de ano anterior; 

● Falar com colegas e professores via chat; 

 

3.14 Sala virtual: Acesso de pais dos alunos; 

● Permitir a visualização dos professores e alunos que frequentam a turma do discente;  

● Área de gerenciamento do boletim do aluno; 

● Permitir o acompanhamento do desempenho do aluno;  

● Permitir a comparação da média do aluno com a turma durante as unidades;  

● Área de envio de mensagens aos professores; 

 

3.15 Cadastro Universitário (Área do universitário) 

● Cadastro de dados pessoais; 

● Cadastro da situação financeira; 

● Cadastro de endereço; 

● Cadastro de curso; 
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3.16 Gerenciamento (Área do secretário escolar); 

● Acompanhar inserção e alimentação da notas em todas as unidades no sistema; 

● Verificação e acompanhamento da frequência dos alunos em todas as unidades no sistema; 

● Acompanhar inserção de dados escolares: censo da escola; 

● Verificar criação de turma; 

● Permitir a matrícula dos alunos à turma; 

● Permitir o gerenciamento da matrícula do aluno; 

● Permitir a modificação do painel cadastro do aluno; 

● Permitir a modificação do painel acadêmico do aluno; 

● Permitir a geração de relatórios de toda a rede municipal de ensino; 

● Permitir a geração de documentos; 

 

3.17 Gerenciamento (Área do secretário municipal de educação); 

● Gerenciar permissões de usuários; 

● Mapa com a localização das escolas via GoogleMaps; 

● Acompanhar o desempenho de todas as escolas do município; 

○ Por disciplina 

○ Por turma 

○ Por unidade 

● Gerenciar as datas de abertura e fechamento de: 

○ Matrículas para alunos novos e alunos da casa; 

○ Inserção de notas por unidade letiva; 

● Gráfico estatístico da utilização do sistema; 

● Gráfico estatístico da quantidade de alunos por idade; 

● Gráfico estatístico de alunos da zona rural e urbana; 

● Lista de e-mail de todos os diretores; 

● Painel atualizado que traga informações reais de: 

○ Total de alunos matriculados; 

○ Total de professores vinculados a turmas; 

○ Total de pais e responsáveis cadastrados; 

○ Total de alunos especiais; 

○ Total de alunos de 0 a 3 anos; 

○ Total de alunos de 4 a 5 anos; 

○ Total de alunos de 6 a 14 anos; 

○ Total de alunos de 15 a 18 anos; 

○ Total de alunos maiores de 18 anos; 

 

3.18 Gerenciamento (Área do coordenador educacional); 

● A área do coordenador educacional deve permitir que o mesmo acesse todas as ferramentas que a 

escola tem acesso, limitado somente a visualização; 

 

3.19 Gerenciamento (Área do assistente social); 

● Verificação dos cadastros universitários finalizados e não finalizados; 

● Relatório de cadastro de universitários para identificar a situação financeira da família do 

universitária; 

● Gerar relatório de cadastrados com nome da instituição que estuda; 

● Gerar relatório dos universitário que não finalizaram o cadastro; 

 

3.20 Transporte Escolar: 
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● Pontos de parada; 

● Rotas; 

● Veículos; 

● Condutores/Motoristas; 

● Proprietários dos veículos; 

● Tipo de veículo; 

3.21. Acesso online/Comunicação 

o Acesso via internet 

o Aplicativo para smartphone para acesso dos pais 

o Sala de aula virtual (Chat) para gestores, professores, alunos e pais. 

o Sala virtual exclusiva para professores inserir notas e observações de seus alunos; 

o Sala Virtual para pais verem notas dos filhos e acompanhar o desempenho do aluno, comparando 

com resultados da turma por disciplina; 

o Sala Virtual para alunos terem acesso a notas e atividades online; 

o Disponibilização de carteirinha escolar com foto e código de barras; 

3.22. Relatórios Gerais 

o Alunos e Matrículas; 

o Unidades Escolares; 

o Turmas; 

o Profissionais da Educação; 

o Calendário letivo; 

o Transporte Escolar. 

o Desempenho dos alunos; 

o Acompanhamento escolar; 

o Comprovantes; 

o Atas; 

o Resultados finais; 

3.23 Lançamentos e Controles 

 

o Lançamento de horários; 

o Lançamento de notas e frequência; 

o Controle de frequência dos professores; 

o Controle de profissionais em formação; 

o Área de avaliação de desempenho do profissional da educação; 

o Lançamento e controle da reserva de equipamento; 

 

3.24 Relatórios, Emissão de Documentos e Gráficos 

 

o Relatório de turmas; 

o Relatório de alunos e matrículas; 

o Emissão de Ata com notas; 

o Emissão de Comprovante de Matrícula; 

o Emissão de Capa de Caderneta; 

o Emissão de Folha de Registro de Aula; 

o Emissão de Folha de Frequência; 

o Emissão de Folha de Avaliação; 
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o Emissão de Folha de Resultado; 

o Emissão de Quadro de Horário; 

o Emissão de Atas com Resultado Final; 

o Emissão de Histórico Escolar 

o Emissão de Atestado: matrícula, frequência, etc. 

o Emissão de Certidão 

o Emissão de Boletim por aluno 

o Gráficos de desempenho por rede, escola, turno, série, turma, aluno; 

o Gráfico de desempenho do corpo docente; 

o Gráfico de frequência por rede, escola, turno, série, turma, aluno; 

 

3.25 Controle Merenda Escolar 

o Cadastro de produtos com nutrientes conforme recomendações do FNDE; 

o Informações de poções per capta por aluno na montagem do cardápio 

o Cadastro de cardápios; 

o Cadastro de pautas com informações sobre os cardápios oferecidos por modalidade de ensino; 

o Relatório de distribuição de alimentos por escola, série, zona rural e urbana; 

3.26 Gestão de Recursos Humanos 

o É o módulo responsável pelos controles básicos do corpo funcional. 

o Cadastros e Tabelas: Tabelas básicas: Agentes Nocivos, Categorias para FGTS, Funções, Cargos e 

Salários, Grupos de Pagamentos, Eventos Financeiros, Horários, Ocupações (CBO), Sindicatos, 

Tipos de Admissão, Tipos de Desligamentos, Tipos de Movimentação, Tipos de Ocorrências e 

Vínculos Empregatícios; 

o Cadastro de Setores; 

o Cadastro dos colaboradores, com a descrição de dados pessoais e dos cargos e eventuais funções 

desempenhadas; 

o Cadastro do quadro de professores lotados na escola, incluindo pontuação, porcentagem de 

dedicação e o grau de instrução; 

o Cadastro das disciplinas que um professor está habilitado a ministrar; 

o Lançamentos e Relatórios Geração dos dados para o censo educacional, tais como número de 

funcionários, docentes, docentes por formação, etc.; 

o Geração automática de relatórios gerais, tais como: relação de funcionários, planilhas de lançamento 

de frequência, etc. 

o Importação da folha de pagamento para composição do custo de cada unidade de ensino. 

3.27 Gestão do Arquivo Morto 

o Controle de todo o arquivo morto da unidade escolar; 

o Identificação do alunos por nome, data de nascimento e nome da mãe; 

o Registro do arquivo solicitado no sistema; 

3.28 Gestão da Biblioteca Escolar 

o Registro, controle de empréstimo e devolução de todo o acervo; 

o Emissão de carteira do aluno; 

o Comunicação com a Biblioteca Municipal; 

o Emissão de recibos de entrega e devolução 

o Processo de pesquisa por nome da obra, conteúdo relevante, autor, disciplina, área de 

conhecimento; 

o Emissão de etiquetas com código de barras; 
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o Leitura de código de barras de todos os itens cadastrados no sistema; 

o Bloqueios automáticos (limite de tempo excedido, empréstimo em atraso, expiração de cadastro 

individual) 

3.29 Gestão do Patrimônio Escolar 

o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência técnica; 

o Efetua o cálculo de depreciação por períodos definidos pelo usuário; 

o Controle de inventário físico e financeiro de bens, por localização física; 

3.30 Interface com o EDUCACENSO 

o   Importação dos dados do EDUCACENSO; 

o Exportação dos dados para o EDUCACENSO; 

o Disponibilizar relatórios informativos em no máximo 5 dias contendo os dados do ano anterior ou do 

arquivo mais recente de exportação oferecido pelo sistema do EDUCACENSO, dados como: 

o Total de escolas ativas; 

o Total de alunos por escola, turma, turno é etapa de ensino; 

o Professores por escola é turma; 

o Professores por disciplina; 

o Alunos da zona urbana e zona rural; 

3.31 Portal com cursos livres e acesso da comunidade 

o Acesso aberto a todo e qualquer tipo de usuário para ter acesso a notícias relacionadas a educação, 

com hospedagem inclusa; 

o Área de acesso a cursos livres onde qualquer cidadão poderá realizar cursos e ter acesso ao 

certificado; 

o Formulário online para cadastro dos pais; 

o Formulário online para cadastro e acesso dos universitários; 

 

3.32 Central de suporte via chat online disponível para plataformas desktop e mobile, telefones para 

contato fixo e móvel 

o Tela suspensa (pop-up) de suporte, anexada a todas as páginas do sistema disponível para todos os 

usuários; 

o Atendimento por telefone ou online via chat para instrução de uso a todos os usuário do sistema 

disponível em horário comercial de segunda à sexta-feira; 

o Atendimento online para visitantes que ainda não possuem os dados de acesso, para se informarem 

como adquirir usuário e senha de acesso; 

 

3.33 Sistema leitor de gabarito de provas impressas 

o Disponibilidade de área de importação de gabaritos escaneados, que serão lidos automaticamente, 

retornando o resultado das provas de todos os alunos, por etapa de ensino, turma, disciplina é 

professores. 

 

3.34. Ambiente para avaliação institucional 

o Deverá esta disponível no ambiente dos pais, alunos, professores e equipe gestora; 

o Opção para cadastrar os descritores, separados por pais, alunos, professores e equipe gestora; 

o Permitir que a avaliação seja feita em momentos distintos, podendo o avaliado, continuar a avaliação 

da questão em que ele parou; 

o Painel que informe quais questões ainda estão pendentes; 
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4 - PLANO GERAL DO PROJETO 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano Geral do Projeto tem como objetivo o estabelecimento das condições e 

especificações técnicas para a aquisição de uma Solução Tecnológica Integrada de Gestão Administrativa e 

Pedagógica, e deverá ser utilizado como referência para o acompanhamento dos serviços que serão 

prestados. 

 

4.2 – FASES DO PROJETO 

 

O projeto de implantação da Solução Tecnológica compreende a execução das seguintes atividades: 

I. Planejamento Geral dos Serviços; 

II. Instalação da Solução Tecnológica no Ambiente Tecnológico da PREFEITURA; 

III. Migração de dados legados incluindo dados dos alunos, notas, professores e colaboradores; 

IV. Manutenção corretiva da Solução Tecnológica; 

V. Desenvolvimento e adaptação de funcionalidades da Solução Tecnológica; 

VI. Implantação da Solução Tecnológica nas Unidades Administrativas e Escolares; 

VII. Treinamento dos secretários escolar; 

VIII. Treinamento dos professores; 

IX. Treinamento da equipe pedagógica na secretaria de educação; 

X. Suporte técnico e operacional; 

 

4.3 – DETALHAMENTO DAS FASES DO PROJETO 

 

As fases do projeto deverão ser executadas observando-se as seguintes condições e especificações 

técnicas: 

 

4.3.1 – PLANEJAMENTO GERAL DOS SERVIÇOS 

 

4.3.1.1 - A fase inicial do projeto consiste no Planejamento Geral dos Serviços que deverá ser realizado pela 

equipe da CONTRATADA com participação efetiva da equipe da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, aqui 

representada pela Secretaria Municipal de Educação. O Planejamento Geral dos Serviços deverá considerar 

todas as fases do projeto, os alinhamentos necessários para a sua execução e a revisão e aprofundamento 

dos processos decorrentes da implantação. 

4.3.1.2 - O Planejamento Geral dos Serviços deverá ser revisado e aprovado pela SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO para início da sua Execução. 

4.3.1.3 – A PREFEITURA disponibilizará um Gerente de Projetos que permanecerá residente nas instalações 

da Secretaria de Educação durante todo período contratado, representando o elo entre a CONTRATADA e a 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O Gerente de Projeto é o profissional responsável pela condução do projeto, 

planejando e coordenando o desenvolvimento do projeto com base no seu Plano Geral, colhendo métricas, 

suprindo necessidades e mantendo o foco na meta de projeto. Deverá organizar as reuniões, acompanhar os 

treinamentos, avaliar o desenvolvimento do projeto e resolver conflitos. 

 

4.3.2 - O Planejamento Geral dos Serviços deverá considerar os prazos apresentados no Cronograma a ser 

elaborado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em conjunto com a CONTRATADA. 

 

4.4 – DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO 
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4.4.1 - A propriedade intelectual e comercial da Solução Tecnológica continuará sendo exclusiva da 

CONTRATADA, e a PREFEITURA comprometer-se-á expressamente em utilizar destes códigos-fonte 

somente para uso próprio e para os fins a que se destinam, comprometendo-se a PREFEITURA a não ceder 

ou comercializar, sem a prévia anuência da CONTRATADA, qualquer componente, artefato ou material 

relativo à Solução Tecnológica para quaisquer terceiros, sob qualquer forma ou título, ou dar em garantia, 

observadas as limitações legais constantes na Lei de Software e na Lei de Direitos Autorais, respectivamente 

Leis nº. 9.609/98 e 9.610/98. 

 

4.5 – INSTALAÇÃO DO APLICATIVO NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA 

 

4.5.1 - Nesta etapa a CONTRATADA deverá colocar a Solução Tecnológica em funcionamento pleno no 

Ambiente Tecnológico definido entre as partes. 

4.5.2 - A PREFEITURA será responsável pela disponibilização dos links de comunicação (acesso a internet) 

para acesso a Solução Tecnológica nas Unidades Administrativas e Escolares da Secretaria de Educação. 

 

4.6 – MIGRAÇÃO DE DADOS 

 

4.6.1 – A CONTRATADA deverá realizar os serviços de migração dos dados legados da Secretaria 

Municipal de Educação tais como notas, histórico escolar, histórico de transferências, observações e 

pareceres, fichas de acompanhamento e frequência para a nova solução tecnológica. 

 

4.7 – MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SOLUÇÃO 

 

4.7.1 - A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a manutenção 

corretiva da Solução Tecnológica. 

4.7.2 - Considera-se Manutenção Corretiva, todo o ajuste necessário ao perfeito funcionamento da Solução 

Tecnológica, criação de novos modelos de documentos, atas, cadernetas, fichas e formulários. 

 

5.1 – IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO NA SECRETARIA E NAS UNIDADES ESCOLARES 

 

5.1.1 – A Solução Tecnológica deverá ser implantada nas instalações das Unidades Administrativas e 

Escolares da Secretaria Municipal de Educação; 

5.1.2 - O processo de implantação deverá prever uma forte interação entre a equipe da CONTRATADA e a 

equipe de gestão da PREFEITURA para a identificação dos problemas encontrados e para a discussão das 

ações recomendadas para suas resoluções. Para sucesso do gerenciamento deste projeto, deverá 

permanecer residente, nas instalações da PREFEITURA, aqui representadas pela Secretaria Municipal de 

Educação, um gerente de projetos, que tornará dinâmica a comunicação entre as partes. Esse agente será 

responsável pelas comunicações e manterá os documentos relacionados ao projeto organizados e 

atualizados, acompanhando todas as fases da implementação da Solução Tecnológica. 

 

6.1 – TREINAMENTO DOS USUÁRIOS NO USO DA SOLUÇÃO 

 

6.1.1 - A CONTRATADA deverá elaborar um programa de capacitação dos usuários das Unidades 

Administrativas e Escolares da Secretaria de Educação, que deverá contemplar todas as orientações 

necessárias para a operação da Solução Tecnológica. 

6.1.2 – O fornecimento dos materiais didáticos necessários para o treinamento será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

6.1.3 - O programa de capacitação elaborado pela CONTRATADA deverá ser aprovado pela PREFEITURA 

antes do início da sua execução. 
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6.1.4 - A preparação do ambiente para os treinamentos, infraestrutura para os treinamentos (salas de 

treinamento, equipamentos, mobiliário, conexões à Internet) será de responsabilidade da PREFEITURA. 

6.1.5 – Antecedendo o treinamento aos usuários das Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria 

Municipal de Educação, a CONTRATADA deverá elaborar um programa de capacitação para no mínimo 2 

(dois) técnicos da Secretaria Municipal de Educação – Seção de Suporte Técnico às Unidades Escolares e 

do NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação da PREFEITURA conhecerem tecnicamente a Solução 

Tecnológica, sua arquitetura e suas funcionalidades. Essa capacitação deverá ter carga horária mínima de 16 

(dezesseis) horas/aula presenciais e incluir no mínimo os seguintes assuntos: configuração, gerenciamento e 

administração dos sistemas, gerenciamento de arquivos, uso de módulos do sistema, gestão de acessos, 

contas, senhas, diretórios e arquivos. De forma complementar, podendo ser utilizados recursos de ensino 

online em um ambiente virtual de aprendizagem, os técnicos deverão ter acesso a informações 

complementares sobre o sistema e suas funções, bem como poderão entrar em contato com os profissionais 

instrutores para sanar dúvidas específicas quanto ao uso do sistema. 

 

7.1 – SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL 

 

7.1.1 - Deverá estar disponível aos usuários da Solução Tecnológica um serviço de Help Desk (navegador 

WEB) e também uma central telefônica que possibilitará acionar o suporte técnico da Solução Tecnológica. O 

objetivo destes serviços é proporcionar maior produtividade aos usuários na utilização da Solução 

Tecnológica, bem como manter o controle efetivo dos problemas apresentados, visando o perfeito 

funcionamento, utilização, segurança e integridade da solução. 

 

7.1.2 - Os serviços de suporte técnico deverão garantir a operação contínua da solução e deverão 

compreender as seguintes atividades: 

● Detectar e registrar não conformidades reais ou potenciais; 

● Resolver problemas e esclarecer dúvidas relacionadas ao uso da Solução Tecnológica; 

● Detectar e orientar a correção de programas, produtos e funcionalidades da Solução Tecnológica; 

● Executar outras atividades correlatas. 

 

7.1.3 - Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma remota, em local 

apropriado a ser disponibilizado pela PREFEITURA nas instalações da Secretaria Municipal de Educação, 

sendo que a CONTRATADA será responsável pela disponibilização dos recursos humanos e tecnológicos 

para o funcionamento desse ambiente, bem como móveis e recursos de comunicação. Os atendimentos às 

solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma presencial nas Unidades Administrativas e 

Escolares da Secretaria Municipal de Educação, quando da impossibilidade de solução do problema de forma 

remota. 

 

7.1.4 – Os serviços de suporte deverão estar disponíveis a todos os usuários da Solução Tecnológica de 

segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados. 

 

7.1.5 - Na fase de implantação da Solução Tecnológica nas Unidades Administrativas e Escolares da 

Secretaria de Educação, a CONTRATADA deverá realizar o Suporte Operacional para as atividades 

relacionadas à operação da Solução Tecnológica realizadas pelos usuários, dirimindo dúvidas e orientando 

os usuários para a melhoria dos processos de trabalho com a utilização da Solução Tecnológica. 

 

8.1 – TESTE DE CONFORMIDADE 

 

Para os requisitos da solução constantes no presente Termo de Referência, que são obrigatórios, a 

Administração Pública Municipal deverá, três dias úteis após o certame, solicitar teste de conformidade a 
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licitante vencedora, no intuito de validar e comprovar a existência e a funcionalidade de tais requisitos. A 

equipe de apoio formada por profissionais da Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo teste de 

conformidade, deverá conferir todos os requisitos obrigatórios, dentre todos detalhados no termo de 

referência. 

O teste de conformidade deverá ser realizado nas dependências da Prefeitura Municipal, em 

ambiente destinado para este fim. Os equipamentos utilizados para as demonstrações durante o teste de 

conformidade deverão ser providenciados pela própria licitante, incluindo, entre outros, computador, projetor 

multimídia, conexão à internet compatível (tecnologia 3G ou outros), a fim de se evitar contestações quanto à 

qualidade de tais recursos por parte da licitante. 

A licitante classificada em primeiro lugar será convocada para o teste de conformidade da solução 

objeto deste edital, a fim de comprovar o atendimento dos requisitos obrigatórios que declarou atendimento. 

Caso a solução da licitante não seja aprovada no teste de conformidade, a mesma será desclassificada, 

sendo convocadas para a realização deste teste as demais licitantes, por ordem de classificação. 

A licitante cuja solução for reprovada no teste de conformidade, ou seja, não atender a qualquer dos 

requisitos obrigatórios que declarou atender, poderá ser julgada inidônea para contratar com a Administração 

Pública Municipal. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital e consequente 

aprovação no teste de conformidade, a licitante será declarada vencedora, adjudicado a esta, o objeto da 

licitação. 

O teste de conformidade será feito considerando as funcionalidades pontuadas no Anexo I, que a 

licitante declarou possuir completamente no momento da apresentação de sua proposta técnica, referente às 

funcionalidades descritas nos módulos do sistema especificado. 
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ANEXO II 

 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

 

DECLARAÇÃO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SRA. PREGOEIRA MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 

dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA, conforme planilha anexo 

I. 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede à Rua 

........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., Estado 

..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel: 

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

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº ................................... Orgão Emissor ............./...... e 

CPF/MF sob nº .............................. residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro 

............................na Cidade de ..........................., Estado ......................, Cep: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel: (.......)..................................., DECLARA, sob as penas da lei, que a 

empresa atende plenamente os requisitos de habilitação do edital e que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  

CPF:   RG: 

 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 
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A N E X O III 

 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SRA. PREGOEIRA MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 

dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA, conforme planilha anexo 

I. 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede à Rua 

........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., Estado 

..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel: 

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

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº ................................... Orgão Emissor ............./...... e 

CPF/MF sob nº .............................. residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro 

............................na Cidade de ..........................., Estado ......................, Cep: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel: (.......)..................................., DECLARA para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (     ) 

 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador (es)  

CPF:   RG: 

 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 
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ANEXO IV 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

(MODELO) CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SRA. PREGOEIRA MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 

dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA, conforme planilha anexo 

I. 

 

 

Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr(a),.............................................................. inscrito(a) no CPF n.º 

................................................................., residente e domiciliado(a) à 

................................................................................................. (endereço completo, cep, telefone), junto a 

Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia, para representar esta Empresa 

(nome)...................................... e CNPJ/MF......................................., com sede 

à......................................................., nº......., Bairro...................., CEP:.............-......., Tel: (...)................, na 

Cidade de ......................., Estado ................, com endereço eletrônico no e-mail ...................................., no 

Pregão Presencial Nº 030/2019, a quem se outorga poderes para rubricar propostas das demais licitantes, 

assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, 

recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário 

à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

 

Local e Data 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  

CPF:   RG: 

Reconhecer Firma 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ............/2019. 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 065/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 

 

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura do Município de Riacho de Santana e a Empresa 

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

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Município de Riacho de Santana, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor 

Tobias, nº 321, Bairro Centro, nesta Cidade de Riacho de Santana, Bahia, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a 

Empresa........................................., inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-......., com sede à 

......................................................., na cidade de ....................................., Cep:.............., com endereço 

eletrônico no e-mail ....................................,  neste ato representada pelo  Sr ........................................., 

CPF................................... e RG .............................Expedida por ..............., residente e domiciliado(a) a 

................................................., na cidade de ..................................... de ora em diante denominada 

CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº 030/2019 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do 

executivo municipal, têm entre si como justos e acordados  celebração do presente contrato, mediante 

cláusulas e condições seguintes: 

1 - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de dados 

de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

1.2 - Deverá ser fornecido um treinamento inicial que satisfaça aos usuários com relação a sua capacitação e 

utilização do sistema, a fim de que cada usuário possa operar de forma independente em sua área. 

1.3 - Os treinamentos deverão ser ministrados nas Unidades Administrativas e Escolares do município. 

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele 

estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 

 

2.1.1 - Edital do Pregão Presencial nº 030/2019; 

 

2.1.2 - Proposta da Contratada. 

 

2.1.3 – Ata de Julgamento 
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2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, 

definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

3 - DA VIGÊNCIA 

3.1 - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, a contar da primeira ordem de inícios 

dos serviços, podendo ser aditivado nos termos previstos na Lei 8.666/93. 

4 – DO PREÇO 

4.1 - O preço total previsto para o fornecimento do serviços deste contrato é o apresentado na proposta final 

da contratada, o qual totaliza o valor de R$:................ (........), conforme Anexo I deste contrato. 

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas 

as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 

financeiro de 2019, a saber: 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

 

DOTAÇÕES 
PREVISÃO DE 

DESPESAS 
DISPONIBILIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

02.05 – Secretaria Municipal 
de Educação 

 

PROJETO/ATIVIDADE 
2097 – Gestão das Ações do 
Ensino Fundamental  

 R$ 40.791,96 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.9.0.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 

5.1 – O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, a contar da primeira ordem de inícios 

dos serviços, podendo ser aditivado nos termos previstos na Lei 8.666/93. 

 

5.2 - A instalação, migração dos dados e treinamento dos sistemas deverão ser realizados pelo Contratado, 

nos locais determinados pela Contratante em até 08 (oito) dias úteis a partir da requisição do setor 

competente. 

5.3 – O não fornecimento dos serviços ora locados descritos no anexo I deste instrumento contratual no prazo 

descrito no item 5.2, a partir da requisição do setor competente, ensejará à CONTRATADA multa diária no 

valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, e a inexecução total ou parcial, ensejará nas 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 

5.4 – O retardamento na prestação dos serviços superior a 02 (dois) dias, do prazo estipulado no item 5.2, 

ensejará na rescisão contratual, além das penalidades previstas no item 5.3. 

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados em até 90 (noventa) dias pelo Setor da 

Tesouraria desta Prefeitura, mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das 

Certidões Negativas do Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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(FGTS), Fazenda Nacional, Fazenda Estadual da sede da licitante, Fazenda Municipal da sede da licitante e 

da Justiça do Trabalho. 

6.2 – Os valores das Notas Fiscais deverão estar em conformidade com os preços deste contrato, as notas 

fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores não estiverem conforme o contrato serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em igual período acima. 

6.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Riacho de Santana, Bahia. 

6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da 

rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, 

diretamente para CONTRATANTE. 

7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena 

de rescisão. 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e 

consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 

venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 

8.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços fornecidos, não se admitindo, em 

nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido 

os mesmos fora dos padrões exigidos. 

9 – DAS PENALIDADES 

9.1 - O não fornecimento dos serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará 

na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato 

e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 

9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma descumprir 

qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 

9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 

compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 

possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 

rescisão do pacto em apreço. 

9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e 

contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da 

aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens 

precedentes. 
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9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver 

direito ou cobrados judicialmente. 

9.7 - Requisitado o serviço da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da 

administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem 

prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

10 – DA RESCISÃO 

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 

enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei 

federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 

equivalente a dez por cento do valor do contrato. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que 

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 

11.3 -  A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.   

 

11.4 - A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição de funcionário da contratada, 

equipamento ou materiais que não considere adequado ou que não atenda as especificações;  

 

12 - DA FISCALIZAÇÃO    

 

12.1 Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do 

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.  

 

12.2 A Fiscalização ficará a cargo do Servidor Público..............  

 

13 - DA TOLERÂNCIA 

 

13.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 

permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
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14 – DO FORO 

14.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo 

presentes. 

Riacho de Santana, Estado da Bahia, em ..........., de ............................. de ................ 

 

_________________________________ 

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana 

Alan Antônio Vieira 

Prefeito Municipal de Riacho de Santana 

Contratante 

 

 

Testemunhas: 

1º__________________________________ 

 

CPF:_______________________________ 

_________________________________ 

Empresa................................................... 

CNPJ:......................................... 

Representante............................. 

Contratada 

 

 

 

2º__________________________________ 

 

CPF:_______________________________ 
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ANEXO VI 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SRA. PREGOEIRA MUNICIPAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 
Prezados Senhores, 
 
A Empresa ..........................................., CNPJ sob nº ......................................., com sede à 
....................................................., nº .........., Bairro .............................., na Cidade de ..........................., 
Estado ........................, CEP: ............................, endereço eletrônico ........................................, Tel: (........) 
......................................, neste ato representada por ............................................, portador do RG 
.................................Órgão Emissor ..............., com sede à ....................................................., nº .........., Bairro 
.............................., na Cidade de ..........................., Estado ........................, CEP: ............................, Cel 
(........) ......................................, vem apresentar e submetemos à apreciação desta Comissão de Pregão a 
nossa proposta de preços relativa ao Edital do Pregão Presencial nº 030/2019 em epigrafe, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de dados de 
aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 
departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA, do tipo menor preço 
global, constantes no termo referencial e que contêm as especificações técnicas e comerciais que 
possibilitarão o preparo das propostas. 
Discriminar o objeto, conforme relação do termo referencial, CONSTANDO, necessariamente: item, 
descrição do produto, Unid., R$/unitário, período e R$/Total. (com no máximo duas casas após a 
vírgula). 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
QTDE 

MESES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

Licença de uso plataforma online de 
controle de dados de aprendizado e 
administrativos, com cessão de licença 
de uso e assistência técnica. 

12 meses 
  

VALOR TOTAL DO ITEM: R$  R$  

 

Declaramos que: 

- aceitamos as condições estipuladas no Edital; 

- forneceremos os serviços com as especificações constantes no edital; 

- forneceremos os serviços de acordo com as ordens emitidas pela Prefeitura; 

- que estamos cientes da forma do prazo de execução e forma de execução dos serviços ora licitados, e que, 

o não cumprimento dos mesmos conforme previstos no contrato, ensejará nas penalidades previstas no art. 

87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 
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- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais não figuram 

empregados da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, e que os mesmos estão aptos a participar desta 

licitação. 

- o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

 

EMPRESA LICITANTE:  

C.N.P.J./MF Nº.  

ENDEREÇO:  

TELFAX:  

CEL: 

EMAIL: 

NOME DA PESSOA QUE ASSINA CONTRATO: 

CPF DA PESSOA QUE ASSINA CONTRATO: 

RG DA PESSOA QUE ASSINA CONTRATO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL DA PESSOA QUE ASSINA CONTRATO: 

CEL DA PESSOA QUE ASSINA CONTRATO: 

GARGO DA PESSOA QUE ASSINA O CONTRATO:  

LOCAL E DATA 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  

CPF:   RG: 

 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 
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destinados aos departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

 

 

ANEXO VII 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SENHORA PREGOEIRA MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 

dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede à Rua 

........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., Estado 

..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel: 

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

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº ................................... Orgão Emissor ............./...... e 

CPF/MF sob nº .............................. residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro 

............................na Cidade de ..........................., Estado ......................, Cep: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel: (.......)..................................., DECLARA, sob as penas da lei, que a 

empresa é idônea e até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão 

Presencial 030/2019, promovida pela Prefeitura Municipal de Riacho de Santana - Bahia, e sob as penas da 

lei, ciente do teor e responsabilidade aplicada por esta e ainda ciente de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e Data 

 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  

CPF:   RG: 

 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

                                         E S T A D O D A BA H I A 

                             CNPJ 14.105.191/0001-60 

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 
 

 
Pregão Presencial nº 030/2019, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para disponibilização 
de plataforma online de controle de dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, 
destinados aos departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

DECLARAÇÃO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SENHORA PREGOEIRA MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 

dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

Local e Data. 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede à Rua 

........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., Estado 

..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel: 

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

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº ................................... Orgão Emissor ............./...... e 

CPF/MF sob nº .............................. residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro 

............................na Cidade de ..........................., Estado ......................, Cep: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel: (.......)..................................., DECLARA, sob as penas da lei, que não é 

funcionário público, nem se enquadre nas vedações de que trata o presente edital. 

 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  

CPF:   RG: 

 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

                                         E S T A D O D A BA H I A 

                             CNPJ 14.105.191/0001-60 

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA 
 

 
Pregão Presencial nº 030/2019, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para disponibilização 
de plataforma online de controle de dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, 
destinados aos departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

 

 

ANEXO IX 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 

ATT: SENHORA PREGOEIRA MUNICIPAL 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de plataforma online de controle de 

dados de aprendizado e administrativos, com cessão de licença de uso e assistência técnica, destinados aos 

departamentos da rede municipal de ensino do município de Riacho de Santana/BA. 

 

 

A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .........................................com sede à Rua 

........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de ...................................., Estado 

..........................., CEP .............................., endereço eletrônico .................................., Tel: 

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

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº ................................... Orgão Emissor ............./...... e 

CPF/MF sob nº .............................. residente e domiciliado à Rua .............................., nº ............., Bairro 

............................na Cidade de ..........................., Estado ......................, Cep: .................................., endereço 

eletrônico .................................., Cel: (.......)..................................., DECLARA, para os devidos fins que se 

fizerem necessários, e para os fins do disposto na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Complementar Nº 147, de 7 de Agosto de 2014, ao Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a Empresa supracitada enquadra-se nesta data 

como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara, ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es)  

CPF:   RG: 

 

 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa 

Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument

