
PREFEITURAMUNICIPALDEIGUAPE 
- Estância Balneária- 

1 
Pregão n.º 072016 -“gestão educacional” 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º07/2016 
 

 
 
 

PREÂMBULO 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Iguape,através do Departamento de Licitações e Contratos,como Pregoeiro 

e sua equipe de apoio nomeados pela Portaria n.º.074/2016,com a devida autorização da Sra.Prefeita, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL,do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando Contratação de empresa para prestação de 

serviço por meio de disponibilização de licença de uso de solução em software destinados à 

gestão educacional, além dos respectivos serviços necessários para sua correta implantação e 

manutenção, conforme Termo de Referência, elaborado pela Secretaria de 

Educação,conformedescritonesteEditaleseus anexos,emconformidadecomaLein.º10.520/02, 

subsidiariamente, aLein.º8.666/93,pelasnormascontidasnopresenteEditalepelaLei Complementar 

Federaln.º123/06. 
 
 

Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, 

deverão ser entregues ao pregoeiro, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Iguape, localizada na Avenida: Princesa Isabel, n.º599, Centro, no dia 15 de 

Março 2016 às 09h30min prazo para a entrega dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido. 
 
 
 

 
 

Os interessados deverãoapresentarnoiníciodasessãoos seguintes documentos,os quais deverão 

obedecer àsespecificaçõesdesteinstrumento convocatório eseusanexos,quedelefazemparte integrante: 

 

 
a) Credenciamento; 

b) Declaração dequeaproponentecumpreosrequisitosdehabilitação; 

c) Envelopepropostadepreços; 

d) Envelope comdocumentosdehabilitação. 

e) Declaração deMicroempresaouEmpresadePequeno Porte-Anexo VI. 

f) Declaração de Propriedade e Inviolabilidade a Patente ou Marca 

 
Opregoeiro ea equipede apoio designadapara atuar nesteprocesso licitatórioseráaseguinte: 

 
Pregoeiro:............................... 

 
Equipedeapoio:.............................. 

 
..............................
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1 - DO OBJETO 
 

 
 

1.1-A presentelicitaçãotemporobjetooCONTRATAÇÃO,dotipoMENORPREÇO 

GLOBAL,visandoàcontrataçãode empresapara prestação de serviço por meio de disponibilização de 

licença de uso de solução em software destinados à gestão educacional, além dos respectivos serviços 

necessários para sua correta implantação e manutenção, conforme Termo de Referência, elaborado 

pela Secretaria de Educação,conformeTermodeReferência-AnexoI, deste Edital. 

 

1.3-As empresas interessadas deverãoterplenoconhecimentodos termos constantes destePregão 
Presencialedascondiçõesgeraiseparticularesdoobjeto da licitação,nãopodendo invocarqualquer 

desconhecimento como elementoimpeditivodacorretaformulaçãodapropostaedeseu integral 

cumprimento. 

 
1.4-OCONTRATOdePRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, cujaMinutaconstadopresenteEdital, 

emseuAnexo VII,aserfirmadaentreaPrefeituraMunicipal deIguapeeo(s)vencedor(es)docertame,terá 

validadede12 (doze) meses apartir dadatadesua assinatura, prorrogável por períodos iguais conforme 

necessidade do município. 
 
 
 

 

2 - LOCAL, DATAE HORÁRIODE RECEBIMENTOE DE ABERTURADOS 

ENVELOPES 
 

 
 

2.1-Aaberturadestalicitaçãoocorreránodia15 de Marçode2016,às 09h30minhoras,naSala 

dereuniõesdoDepartamentodeLicitaçõeseContratos,quandoosinteressadosdeverão apresentar 

osenvelopesn.º01-Propostasen.º02-DocumentosdeHabilitação ao Pregoeiro,bemcomoo 

Credenciamento easdeclarações supracitadas. 

 
2.2- As empresas  interessadas, através  de seus  representantes  legais, poderão credenciar-se, 

medianteapresentaçãodedocumentos próprios,juntoaoPregoeiroapartirdas09:30 horas,dodia 

especificado noitem anterior. 

 
2.3-Nãoserápermitidaaentregadeenvelopesouquaisqueroutrosdocumentosatravésdevia postal, fax, e-

mailesimilares, exceto remessadedesistênciaderecurso administrativo. 

 
2.4- Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências 

estabelecidasnesteEdital. 

 
2.5 - Não será admitidaaparticipação de: 

 
a) emformade consórcio 

b)Empresas emrecuperação judicialou cujafalência tenhasido declarada, quese encontramsob 

concurso de credoresou emdissolução, liquidação ouintervenção; 
c)EmpresasquetenhamsidodeclaradasinidôneasparalicitaroucontratarcomaAdministração 
Pública;
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d)Empresas cujos diretores,gerentes,sócios eempregados sejamservidores oudirigentes doórgão 
licitante, bemcomo membroefetivo ou substituto daComissão deLicitação; 
e)Daquelesque estejam cumprindo penalidadedesuspensão temporáriapara licitar e impedimento de 
contratarcomaAdministraçãonostermosdoincisoIIIdoartigo87dalei  n.º8.666/93esuas 
alteraçõesposteriores; 
f)De empresasimpedidasde licitar e contratar nostermosdo art. 7ºdaLein.º10.520/02; 
g)De empresasimpedidasde licitar e contratar nostermosdo art. 10 daLein.º9.605/98. 

 
2.6-Aparticipaçãonapresentelicitaçãoimplicanaaceitaçãoplenadascondiçõesexpressasneste 

Editaleemseusanexos. 

 
2.7-A empresainteressadaemparticipardalicitaçãodeveráapresentarpropostaparaoobjetoque 

compõeoAnexo I, não sendo admitidapropostaparcialemrelação àquantidadedositens. 

 
2.8 - Não seráadmitido o encaminhamento depropostaviafac-símile, por meio eletrônico ou similar ou 

viapostal. 

 
2.9-Apósorecebimentodos envelopes,nãoserãoaceitasjuntadasousubstituiçãodequaisquer documentos, 

nemretificaçõesdepreçosou condições. 

 
2.10-Orecebimentodosenvelopesnão conferirá aosproponentesqualquerdireitocontraoórgão promotor 

dalicitação, observadasasprescriçõesdalegislaçãoespecífica. 
 
 
 
 

3. DOCREDENCIAMENTO 
 

 
 

3.1 - Aosinteressadosemparticipar  dasreuniõesde  abertura dosenvelopes,  representando  os 

proponentes,seráexigidooseu credenciamento, mediantea apresentaçãodeautorizaçãopor escrito, 

contendoonomecompleto,onúmerodo documentodeidentificaçãodocredenciadoedestepregão, 

comadeclaração do(s) representante(s) legal(is) daproponente, devidamente assinadae comfirma 

reconhecidaemcartório,outorgandoamplospoderesdedecisãoaorepresentante,parapraticar 

todososatospertinentesaopregãoe,expressamente,paraformularlances eofertas,emnomedo proponente, 

durantetodo o processamentodo certame. 

 
3.1.1-Osrepresentantes eprepostos deverãoapresentar,nestaoportunidade,cópiaautenticadado 

contratosocialesuasalteraçõesoucontratoconsolidadoe,nocasodesociedadeporações,o 

estatutosocialeaatadereuniãodepossedadiretoria,paraquesejacomprovada alegitimidadeda 

representação. 

 
3.1.2-  Osdocumentosdeverão  serexibidospelosportadores antesdoiníciodostrabalhosde aberturados 

envelopes,ficandoretidas ejuntadas aos autos.Todos deverãoapresentardocumento 

hábildeidentificação pessoal, paravalidaro credenciamento. 

 
3.1.3-Deverãoapresentarjuntoaosdocumentosdecredenciamentoscitadosnoitemanteriora 

Declaraçãode Preenchimento dos Requisitosde Habilitação- AnexoII.
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3.2-Odocumentocitadopoderá, acritério do(s)representante(s)legal(is)daproponente,ser substituído por 
Certidão deProcuração Pública. 

 
3.3 - Caso o participanteseja titular da empresaproponente, deverá apresentar documento que 

comprovesua capacidadepararepresentá-la. 

 
3.4- Anão apresentação,  ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará ou 

desclassificaráalicitante, masimpediráorepresentantedesemanifestarou responderpela 

proponente,nasrespectivassessões,não podendo,pois,ofertar lancese impugnar quaisqueratosdo 

certame, cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos 

procedimentos, desdequenão interfirademodo aperturbar ou impedirarealizaçãodostrabalhos. 

 
3.5 - Uma mesmapessoafísicaNÃOpoderárepresentarmaisdeum licitante. 

 

 

4. DAPROPOSTA DE PREÇO 
 

 
 

4.1- AProposta de Preços deverá ser  datilografa ou  impressa eletronicamente em papel  com 

identificaçãodaempresa, em01(uma)via,redigidaem linguagemclara,sem emendas,rasuras,ou 

entrelinhas,identificadaeassinadanaúltimapáginaerubricadanasdemaispelorepresentantelegal 

daempresaproponente,aser entregueemenvelopedevidamentefechadoerubricadonolacre, contendo, 

naparte externaefrontalasindicações: 
 
 
 

 
APREFEITURAMUNICIPALDEIGUAPE 

PREGÃOPRESENCIALN.º 33/2015 
ENVELOPE01-PROPOSTADEPREÇOS 
RAZÃOSOCIALECNPJDOLICITANTE 

 
 
 

4.1.1-Nãoserão admitidas,posteriormente, alegaçõesde enganos,errosoudistraçõesna apresentaçãodas 
propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou  solicitações de 

reembolsoseindenizaçõesdequalquer natureza. 

 
4.2 - NaPropostadePreçosdeverá constar: 

 
4.2.1-Prazoexpressodevalidadede 60(sessenta)diascorridos,acontardadatadesua apresentação; 

 
4.2.2-Preçounitárioetotalemmoeda correntenacional, epreferencial,deacordocomospreços 

praticadosno mercado, conforme estabeleceo art. 43, inciso IV, daLein.º8.666/93,sendo osvalores 

relativosacadaitem(unitárioe total)em algarismoeovalortotaldapropostaem algarismoepor extenso, 

expresso emmoeda correntenacional(R$), considerando ascondiçõesdeste Edital; 

 
4.2.3-Descrição,deforma claraecompleta,de acordo comoAnexo IdoeditaleMODELODE 

PROPOSTACOMERCIAL-ANEXOIV,objetodesta licitação eseuselementos,comoquala 

empresapretendeparticipar, em conformidade comasespecificaçõesdesteEdital, serãoconsiderados 

naspropostas  com  até 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos  arábicos, conforme o 
formuláriomencionadoacima, devendotodasasfolhas ser rubricadas. 
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4.3-Nãoserãoconsideradas as propostas quedeixaremdeatender,notodoouemparte,quaisquer 

dasdisposiçõesdesteEdital,sejam omissasouapresentem irregularidades insanáveis,bemcomo aquelas 

manifestamenteinexequíveis,presumindo-secomotais,asquecontiveremvaloresirrisórios ou excessivos, 

ou aquelasqueofertaremalternativas. 

 
4.4-A apresentaçãoda(s)proposta(s)implicaránaplenaaceitação,porpartedoproponente,das 

condiçõesestabelecidasnesteEditaleseusanexos. 

 
4.5-NãoserãoaceitasaspropostascujosvaloressejamsuperioresaosconstantesnoTermode 

Referência-AnexoI. 

 
4.6-Todososinsumosquecompõeopreço,taiscomoasdespesascomimpostos, taxas,frete, 

segurasequaisquer outrosque indicamdiretaouindiretamentena execução doobjetodestalicitação, 

correrão porcontadaproponente. 

 
4.7 - Não será admitida cotaçãoinferioràquantidadeprevistanesteEdital. 

 

 
 

4.8-Omodelodeplanilhaeletrônicadepropostas,segueemanexoaesteedital,paraqueos 

licitantesproponentespossampreencher ovalorunitário etotal,assim como amarcadecadaitem ofertado. 

 
4.9-Declaraçãoqueaempresalicitanteestáde acordocomostermosdoEditaleacatasuas 

determinações,bemcomo,informaquenospreçospropostosestãoincluídos todososcustos,fretes, 

impostos, obrigações, entreoutros. 

 
5 - DAHABILITAÇÃO 

 
5.1-Parahabilitaçãodeveráaempresavencedoraapresentar,noenvelopen.º02-Documentos de 

Habilitação,os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) viae emcópias autênticas, obrigando-

se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer épocaque 

lhesforemsolicitados. 

 
5.1.1-Nãoserãoaceitosprotocolos,documentosemcópianão autenticada,nemdocumentoscom prazo 

devalidadevencido. 

 
5.1.2-Osproponentes interessadosnaautenticaçãodas cópiaspelopregoeiroouequipedeapoio, 

deverãoprocurá-losantesdoiníciodasessão eaberturadalicitaçãoparaprocederàautenticação, 

poisosmesmos não serão autenticadosapósa aberturadosenvelopese início dasessão. 

 
5.1.3-Os documentos deverãopreferencialmenteserapresentados encadernados oufixos empasta 

própriaenumerados, não devendo ser entregues soltos. 

 
5.1.3.1 - Odescumprimento do itemacimanão será motivo de inabilitação do proponente. 

5.1.4 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃOdeverão ser apresentados em envelope 

indevassável, lacrado, contendo identificação do proponentenafaceexternaeaindaosdizeres: 
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APREFEITURAMUNICIPAL DE IGUAPE 

PREGÃOPRESENCIAL N.º07/2016 
ENVELOPE 02-DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO 

RAZÃOSOCIALE CNPJDOLICITANTE 
 

 
 
 

Osproponentesdeverão apresentar: 

 
5.2 - DocumentosrelativosàHABILITAÇÃOJURÍDICA: 

 
5.2.1-Atoconstitutivo,estatutoou contratosocialemvigor,devidamenteregistrado,emsetratando 

desociedadescomerciaise,nocasodesociedadesporações,acompanhadodedocumentosde eleição 

deseusadministradores; 

 
5.2.2 - Registro comercial, nocaso deempresa individual; 

 
5.2.3- Decreto de autorização,  em se tratando de empresa ou sociedade  estrangeira em 

funcionamentonoPaís,eatoderegistro ouautorizaçãoparafuncionamentoexpedidopelo órgão 

competente, quando aatividadeassimo exigir; 

 
Obs.:Aapresentaçãododocumento acimadescritonafasedeCredenciamento,desobrigaa empresa a 

apresentá-lo novamentenoEnvelope02- Documentosde Habilitação. 

 
5.2.4-Declaraçãosubscritapelorepresentantelegaldaproponentedequeela nãoincorreem qualquer 

dascondiçõesimpeditivas, especificando: 

 
5.2.4.1 - Quenão foideclarada inidôneapor ato do Poder Público; 

 
5.2.4.2 - Quenão estáimpedidadetransacionar comaPrefeituradeIguape; 

 
5.2.4.3-Quenãoincorrenasdemaiscondiçõesimpeditivasprevistasnoart.9ºdaLeiFederaln.º 

8.666/93 consolidadapelaLeiFederaln.º8.883/94. 

 
5.2.5-DeclaraçãodeatendimentoànormadoincisoXXXIII doartigo7ºdaConstituiçãoFederal, 

comredaçãodadapela EmendaConstitucionaln.º20/98,queproíbetrabalhonoturno,perigosoou insalubre 

aosmenoresde18(dezoito)anosedequalquertrabalho a menoresde16 (dezesseis)anos salvo na condição 

de aprendizapartir de14 (quatorze)anos; 

 
5.2.6-Declaraçãoexpressadequeo proponentetempleno conhecimentodoobjetolicitadoe 

anuênciadasexigênciasconstantesdo Editaleseusanexos; 

 

5.2.7 – Declaração expressa de propriedade e inviolabilidade a patente ou marca conforme anexo VIII 

 
5.2.8 - Oramo de atividadedaempresa deveráser compatível como objeto licitado. 

  

5.2.9-Asdeclaraçõesmencionadasnositens5.2.4à5.2.7,inclusiveasconstantesnosAnexosIIe 

V,quandonãoconstarementreosdocumentosexigidos,poderãoserelaboradas deprópriopunho pelos 

representantes legais das empresas duranteasessão,desdequeestejamdevidamente 

credenciadospelasmesmas. 
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5.3 - DocumentosrelativosàREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
5.3.1 - Comprovantede inscriçãonoCadastro Nacionalde PessoasJurídicas(CNPJ); 

 
5.3.2 - Provade regularidadepara com a Fazenda Federal, EstadualeMunicipaldo domicílio ou 

sededo proponente,como segue: 

 
5.3.2.1-Provaderegularidadeparacom aFazendaFederalpormeiodaapresentação daCertidão 

ConjuntaNegativadeDébitos ouCertidãoConjuntaPositivacomEfeitos deNegativa,relativos a 

TributosFederais INSS,àDívidaAtivadaUniãoea ContribuiçõesSociais,expedida pelaSecretaria da 

ReceitaFederalepelaProcuradoriaGeraldaFazendaNacional. 

 
5.3.2.2-Provaderegularidadeparacom aFazendaEstadualpormeioda apresentaçãoda 

certidão(ões)negativa(s)oupositiva(s)comefeitodenegativa(s),expedida(s)pelaSecretariado Estado 

daFazendado domicílio ou sededalicitante; 

 
5.3.2.3-Provaderegularidadeparacom aFazendaMunicipalpormeiodaapresentaçãode 

certidão(ões)negativa(s)oupositiva(s)comefeitodenegativa(s),relativa(s)aos tributos mobiliários, 

expedida(s) pelaSecretariaMunicipaldodomicílio ou sededa licitante. 

 
5.3.3 - ProvadeRegularidadeFiscalperanteoFundo deGarantiaporTempo deServiço-FGTS; 

 
5.3.4-ProvaderegularidaderelativadeDébitosTrabalhistas(CNDT),emcumprimentoàLei 

n.º12.440/2011 eàResolução Administrativa TSTn.º1.470/2011, emitidapor meio eletrônico pelo 

TribunalSuperior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 
 
 
 

 

5.3.5- QUALIFICAÇÃOTÉCNICA(art. 30da Leinº 8.666/93): 
 

 
 

a) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e provas com o objeto da licitação, por meio de apresentação de atestado(s) expedido(s), 

necessariamente em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

represente no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade do objeto licitado. 

 

b)  Atestado de vistoria técnica, a ser fornecido por esta Prefeitura em conformidade ao ANEXO 

IX, comprovando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento do objeto da licitação, sendo que a vistoria deverá ser efetuada in loco até o (01) 

um dia útil anterior à entrega dos envelopes, devendo ser previamente agendada na Secretaria de 

Educação através do telefone (13) 3841 -2549 nos dias e horários de expediente. 

 

c) Após ser declarado vencedor do certame a licitante em até 05 dias úteis para apresentação 

técnica do software (o caminho e seus dados de acesso), deverá ser entregue para demonstração para 

uma comissão formada por pessoal da área técnica da Secretaria Municipal de Educação, com todas as 

funções descritas neste memorial descritivo implementadas, na data da adjudicação, para que a 

comissão analise se o software apresentado atende a necessidade do Departamento Municipal de 

Educação, onde, após a análise do software por período de 03 dias úteis, será emitido relatório com 

analise da apresentação técnica aprovando ou não o software apresentado, sob pena de Inabilitação. 
 

 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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5.3.5.1 -DocumentosrelativosàQUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a)Certidão negativadeFalênciaou Concordataoucertidão negativaderecuperação 

judicialouextrajudicial, expedidapelo distribuidordasededo licitante, ou deseu domicílio,dentro do 

prazo de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 

(trinta)diasanterioresàdatadaentregadaspropostasedeiníciodaaberturadosenvelopes,previstanesteEdital

. 
 

b)Provadecapitalsocialoupatrimônio líquidomínimonovalorde10%(dezporcento)do valor 

estimadoparaa  presentelicitação,comprovando  mediantecertidãoexpedidaou  contrato  social 

registrado na juntacomercialou cartório deregistro cível, do qualconsteo capitalsocialvigente. 
 

a) Balançopatrimonial e demonstrações contábeis do último exercício na forma da lei, incluindo 

otermo deAberturae Encerramento, devidamenteregistrado no órgão competente; 

 

b) A comprovação de boa situação financeira será feita de forma objetiva, através do cálculo 

apresentado pela empresa licitante, devidamente assinado pelo contador responsável, conforme: 
Liquidez Corrente :      Ativo Circulante 

      ------------------------------ = ou > 1,00 

Passivo Circulante 

 

Liquidez Geral:Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 

        --------------------------------------------------- = ou > 1,00 

          Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

 

Índice de Endividamento:Passivo Circulante+Exigível Longo Prazo 

---------------------------------------------- = ou< 0,50 

Ativo Total 

 

c) Comprovação de que a empresa licitante possui patrimônio líquido ou contrato social com valor de, 

no mínimo, 10% (dez por cento) do item ao qual formulará a sua proposta de preços e apresentará 

sua oferta de lances, comprovado por meio de Certidão da Junta Comercial do estado onde se 

encontra a sede da empresa licitante. 

 

d) Nos casos de empresas recém-constituídas, com tempo de atividade inferior a 01 (um) ano, a alínea 

"b" deverá ser substituída por balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado no órgão 

competente e assinado por contador. 

 

e) Nos casos de sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (sociedade anônima), deverá ser 

apresentado através de publicação em Diário Oficial. 

 

f) NocasodeempresasoptantesdoSIMPLESficarãoisentasda apresentaçãodobalançopatrimonial 

casoapresentemdeclaraçãodocontadordaempresa,comosdevidos esclarecimentos,CUJO 

DOCUMENTO DEVERÁESTARCARIMBADO E ASSINADOPELO PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL. 
 
5.3.5.2-AprovaderegularidaderelativaaosdébitostrabalhistasseráatualizadapelaComissãode 

Licitaçõesno momento deapresentação dosdocumentosdehabilitação. 

 
5.3.4.3-As microempresas eempresas depequenoporte,porocasiãodaparticipaçãoemcertames 

licitatórios,deverãoapresentartodaa documentaçãoexigidaparaefeitode comprovaçãode 

regularidadefiscal,mesmoqueestaapresentealgumarestrição.(Artigo43daLeiComplementarn.º. 123). 
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5.3.4-Havendoalgumarestriçãonacomprovaçãodaregularidadefiscal,seráasseguradooprazode 

05(cinco) dias úteis, cujo  termo inicial  corresponderá  ao  momento  em queo proponente for 

declaradovencedordocertame,prorrogáveis porigualperíodo,acritériodaAdministraçãoPública, 

paraaregularização dadocumentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão deeventuais 

certidões negativas ou positivas com  efeito  de  certidão  negativa. (Artigo 43, § 1º da Lei 

Complementarn.º123, alterado pelaLeiComplementar 147/2015). 

 
5.3.6-Emnãohavendoregularização dadocumentação,no prazoprevistono subitem5.3.5do 

presenteedital, implicarádecadênciadodireitoàcontratação,semprejuízodassançõesprevistas 

nesteedital,sendofacultado àAdministração convocaroslicitantesremanescentes,naordemde 

classificação,paraassinaturadaAtaourevogaralicitação.(Artigo43,§2ºdaLeiComplementarn.º 

123). 

 
5.4-Nãotendoa empresaclassificada comovencedoradocertame apresentado adocumentação 

exigida,notodoouemparte,seráestadesclassificada,podendoaelaseraplicadaaspenalidades 

previstasnalegislaçãoqueregeoprocedimento,eseráconvocadaentãoaempresaseguintena 

ordemdeclassificação, observada asmesmascondiçõespropostaspelavencedorado certame. 

 
5.5-Adocumentação,nafasepertinente,serárubricadapelopregoeiro,pelaEquipedeApoioe pelos 

representantes legais presentes eapós aexaminadaseráanexadaaoprocessodestalicitação, sendo 

inabilitadosaquelesproponentescujadocumentaçãoapresente irregularidades. 
 

5.6- Os documentosdevem estar em plenavalidade na datafixada para a apresentação dos 
envelopes.Seestavalidadenãoconstardoprópriodocumentooudeleiespecífica,seráconsiderado o prazo 

devalidadede60 (sessenta) diasa contar da expedição. 

 
5.7-Nãoserãoaceitos protocolos depedidos decertidões oudeoutros documentos exigidos neste edital. 

 

 
 

6 - DOSPROCEDIMENTOSDALICITAÇÃO 
 

 
 

6.1-AbertaaSessão,os interessados,ouseus representantes legais,entregarãoaopregoeiro, 

devidamentelacrados,os envelopesn.º01en.º02eapresentarão,emseparado,declaraçãodando ciência 

dequepreenchemplenamenteosrequisitosdehabilitação- AnexoII. 
 
6.2-Emnenhumahipóteseserãorecebidasdocumentaçãoepropostaforadoprazoestabelecido neste Edital. 

 
6.3-Serãoabertos,pelopregoeiro,todos osenvelopescontendoaspropostasdepreços,ocasiãoem 

queseprocederáàverificação dasuaconformidadecomosrequisitosestabelecidosneste Edital. 

 
6.3.1-Havendodivergênciaentreovalorunitárioeoglobalcorrespondente,prevaleceráocotado empreço 

unitário, devendo o pregoeiro proceder àcorreção no valor global. 

 
6.4-Nocursodasessão,opregoeiro classificaráo autordapropostademenorpreçoe aquelesque 

tenhamapresentadopropostas emvalorescrescentes nãosuperiores a10%(dezporcento)dade menor 

preço. 

 
6.5-Nãohavendo,pelomenos,03(três) propostasdepreçosescritas,nascondiçõesfixadasnoitem anterior,o 

pregoeiroclassificará,dentreospresentes,atéomáximode03(três),númeroquepoderá 



PREFEITURAMUNICIPALDEIGUAPE 
- Estância Balneária- 

10 
Pregão n.º 072016 -“gestão educacional” 

 

 

serampliadoemcasodeempate,as melhorespropostassubsequentes,paraqueseusautores 

participemdelancesverbais, quaisquer quesejamospreçosoferecidosnaspropostasescritas. 

 
6.6-Paraofertadelances,opregoeiroconvidará,individualmente, osproponentesclassificados,a partir do 

autor dapropostademaior preço, e asdemais, emordemdecrescentedevalor. 

 
6.7-A desistênciaemapresentarlanceverbal,quandoconvocadopelopregoeiro,implicarána exclusãodo 

proponentedestafasedocertame, caso emquevaleráparaojulgamentodaproposta escrita. 

 
6.8 -O  Encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os 

proponentesmanifestaramseu desinteresse em apresentar novoslances. 

 
6.9 - Doslancesofertadosnão caberáretratação. 

 
6.10-Aofinaldoslances, casohajareduçãodepreço, opercentual apurado entreovalorfinaleo valor inicial, 

seráigualmentededuzido dosvaloresunitários, ou seja, de cada item. 
 

6.11-Casos nãoserealizemlancesverbais,opregoeiroexaminaráapropostaclassificadaem1º 
(primeiro)lugar, quanto ao objetoevalor, edecidirá motivadamentearespeito desua aceitabilidade. 

 
6.12-Apósaetapaanterior,opregoeiroprocederáaaberturadoenvelopecontendoosdocumentos 

dehabilitaçãodoproponentequeapresentouamelhorproposta,paraverificaçãodo atendimentodas 

condiçõesdehabilitação fixadasno item05 deste Edital. 

 
6.13-Casooproponenteclassificadoem1º(primeiro)lugarsejainabilitado,opregoeiroexaminará 

aofertasubsequente,verificando asuaaceitabilidadeeprocedendo àhabilitação doproponente,na ordemde 

classificação, e assim, sucessivamente, atéa apuração deumapropostaque atendaos requisitosdo Edital. 

 
6.14-Verificado oatendimentodasexigênciasfixadasneste Edital,oproponenteserádeclarado vencedor. 

 
6.15-Casoolicitantenãoapresenteounãoatendaacontentoas especificações,amesmaserá desclassificada, 

sendoconvocadasas sucessivaslicitantesclassificadasparademonstração. 

 
6.16-Emqualquerdashipótesesanteriores,aindapoderáopregoeironegociar,diretamente, como 

proponenteparaquesejaobtido preçomelhor. 

 
6.17-Quandotodasaspropostasforemdesclassificadasoutodososproponentesforeminabilitados, 

aAdministraçãopoderáfixaraosproponentes,naformadoart.48,§3ºdaLein.º8.666/93,prazo paraa 

apresentaçãodenovapropostaoudocumentação,emSessãoPública a serdefinidapelo pregoeiro. 

 
6.18-Qualquerproponente,desdeque presenteoudevidamenterepresentadonasessão,poderá manifestar 

imediatae motivadamente, no finalda mesmaa intenção derecorrer, quando lheserá concedidoprazode 

03(três)diasparaapresentaçãodasrazõesdorecurso,ficandoosdemais proponentes,desdelogo,intimados 

aapresentaremcontrarrazões,emigualnúmerodedias,que começarãoa correr dotérmino do prazo 

daquelerecorrente. 

 
6.18.1-Osrecursos deverãoserprotocolados noDepartamentodeLicitações eContratos, endereçados ao 

pregoeiro,em02 (duas) vias, sendo dado reciboemumadelas. 

 
6.18.2-Osrecursos serãodirigidosàautoridadecompetente,porintermédiodopregoeiro,queos 

receberáeencaminharádevidamenteinstruído. 
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6.19- Decorrido  o prazo de recurso,  sem que nenhum  tenha sido interposto  ou decididos os 

porventurainterpostos,oSetor deLicitaçõesremeteráoprocessoaautoridade competente,para 

homologação eadjudicação do objeto. 

 
6.20-Nessasessão,opregoeirodarácontinuidadeaocertame, atendendoasregrasecondições 

fixadasnesteEdital. 

 
6.21-A faltademanifestaçãoimediataemotivadadoproponenteeminterporrecurso,nasessão, 

importaránaDECADÊNCIAdodireito ena continuidadedocertamepelopregoeiro,atendendo às 

regrasecondiçõesfixadasnoEdital,opinandopelaadjudicação doobjetodalicitaçãoaoproponente 

vencedor. 

 

6.22-Dasessãopúblicaserálavradaatacircunstanciada, assinadapelopregoeiro,pela equipede apoio epor 
todososproponentespresentes. 

 
6.23- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências  julgadas 

necessáriasà análisedaspropostas,dadocumentaçãoedasdeclarações apresentadas,devendoos 

licitantesatenderemassolicitaçõesno prazoporeleestipulado,contandodorecebimentoda convocação. 
 

 
 

7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

 
 

7.1-SeráconsideradavencedoraapropostadeMENORPREÇOPORGLOBAL,deacordo com 

especificação noAnexo I, desdeque atendidasàsespecificaçõesconstantesnesteEdital. 

 
7.2 - Oobjeto destepregão será adjudicado ao proponentecujapropostaseja consideradavencedora. 

 
7.3-Seduas oumais propostas,emabsolutaigualdadedecondições,ficaremempatadas,a classificaçãofar-

se-á,OBRIGATORIAMENTE,porSORTEIO,em atopúblico,naprópriasessão, conformedisposto 

naLeinº8.666/93. 

 
7.4 - OpregoeirodesclassificaráaspropostascujospreçosestejamsuperioresaosprevistosnoAnexo 

Iou superioresaospraticadosno mercado. 
 
 
 
 

8 - DA IMPUGNAÇÃODOATOCONVOCATÓRIO 
 

 
 

8.1-Qualquercidadãopoderásolicitar esclarecimentos,providênciasouimpugnarostermosdo presente 

Editalporirregularidades,protocolizandoopedido até02(dois)diasúteisantesdadata fixadapararealização 

dopregão,noserviçodeprotocolo doSetordeLicitações,situadonoendereço 

mencionadonopreâmbulo,cabendoao pregoeirodecidirsobreapetiçãonoprazode24(vintee 

quatro)horas. Demaisinformaçõespoderão ser obtidaspelo telefone(13) 3841-4966. 

 
8.2-DecairádodireitodeimpugnarostermosdopresenteEditaloproponentequenãoapontar falhasou 

irregularidadessupostamente existentesno Editalaté2º(segundo)diaútilque anteceder a dataderealização 

dopregão.Sendo intempestiva,a comunicação dosupostovícionãosuspenderáo curso do certame. 
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8.3-A impugnaçãotempestivamenteinterpostapelaproponente,nãoaimpedirádeparticipardo processo 

licitatórioao menosatéo trânsito em julgado dadecisãoa elapertinente. 
 
 

 
 

9 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃOE ASSINATURA. 

 
 

9.1-Apósdeclaraçãodovencedordalicitação,nãohavendomanifestaçãodosproponentesquanto 
ainterposição derecurso, o pregoeiro opinarápelaadjudicação do objeto licitado, o queposteriormente 

serásubmetidoà autoridade competente. 

 
9.2-A adjudicaçãodolicitantevencedorserárealizadapelopregoeiro,aofinaldasessãodopregão, 

semprequenãohouvermanifestaçãodos participantesnosentidodeapresentarrecurso.Sehouver 

reduçãonovalordaproposta escritainicialmente apresentada,o licitantevencedor serásolicitado a 

apresentarnovaproposta escritareferente aovalorfechado,inclusivecom aadequaçãodarespectiva 

planilhade custo, este compromisso, inclusive comdeterminação deprazo e localpara encaminhamento 

doenvelope, seráregistradoematado pregão. 

 
9.3-Nocasodeinterposiçãoderecurso,apósproferidaadecisão,serãoadotadosos  mesmos procedimentos 

jáprevistosneste Editalpara adjudicação ehomologação do resultado da licitação. 

 
9.4-A autoridadecompetenteadjudicaráoobjetolicitadoaovencedordocertameehomologaráo resultadoda 

licitação, convocandoo adjudicatário a assinaraAta,quandohouver,dentrodoprazode 

nomáximo,05(cinco)diasconsecutivos,acontardadataemqueomesmoforconvocadopara fazê-lo junto 

ao Município. 

 
9.5- A Administração poderá, quando  o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validadedesuaproposta, não apresentarsituaçãoregularou serecusarinjustificadamentea assinaro 

contrato, retomar asessãopúblicae convidarosdemaisproponentesclassificados,seguindoaordem 

declassificação, parafazê-loem igualprazoenasmesmascondiçõespropostaspelaprimeira 

classificada,ourevogaralicitaçãoindependentementedacominaçãodoart.81daLeiFederaln.º 
8.666/93. 

 
9.6 - Decorridoo prazo doitem9.4, dentro do prazo devalidadedaproposta, enão comparecendo à 

Prefeiturao proponente convocado paraassinaturadaAta, será elehavido como desistente, ficando 

sujeito às seguintessanções,aplicáveisisoladaouconjuntamente: 

 
9.6.1 - Multade3% (trêspor cento) sobreo valor globaldesuaproposta; 

 
9.6.2 - Impedimento decontratarcomaAdministração por prazo não superior a05 (cinco) anos. 

 
9.6.3-A multadequetrataoitem9.6.1deveráserrecolhidanoprazode05(cinco)diasúteis,a 

contardaintimaçãodadecisão administrativaquea tenhaaplicado,garantidaadefesapréviado interessado, 

no prazo de05 (cinco) dias úteis. 
 
 
 

 

10 –DO CONTRATO E DO PRAZO 
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10.1-Homologadaalicitação,seráformalizadao Contrato,documentovinculativo 

obrigacional,econvocado(s)aassinaro termo contratual(AnexoVII),dentrodoprazo 

máximode05(cinco)diasúteis,contadosdanotificaçãoenviadapeloServiçode  Controlede Contratos 

daPrefeituraMunicipaldeIguape. 
 

10.2–O Contra to terávalidadede12(doze)mesesapartirdadatade sua assinatura. 

 
10.3-Farãoparteintegrantedo contratoas condiçõesprevistasnoEditaleseusanexosenaproposta 

apresentadapela Contratada. 
 
 
 

11 - DAS CONDIÇÕESDE GERENCIAMENTODO CONTRATO 
 

 
 

11.1-OMunicípiodeIguapeatravés doDEPARTAMENTODEEDUCAÇÃOseráresponsável pelos 

atos decontroleeadministraçãoda(s)Ata(s)deRegistrodePreços decorrentes destalicitação, de acordo 

comosrespectivosmateriaispor elasolicitados. 

 
11.2–Aconvocaçãodos fornecedores,pelomunicípiodeIguape,através doDepartamentode 

Comprasseráformalizadae conteráoendereço eprazomáximoemquedeverão comparecerpara retiraro 

respectivo Pedido deCompras. 

 
11.3 - OFornecedor, convocado naformado subitem anterior,quenão comparecer, não retiraro 

PedidodeComprasnoprazoestipuladoounãocumprirasobrigaçõesestabelecidasno Contrato, 

estarásujeitoàs sançõesprevistasneste edital. 

 
11.4-Quandocomprovadaumadessas hipóteses,omunicípiodeIguapepoderáindicaropróximo 

fornecedoraser  destinado  opedido,  sem prejuízo  da  abertura de processo  administrativo  para 

aplicação daspenalidades. 
 
 
 

12 - DOCONTROLE E DASALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
 

12.1-Duranteavigênciado Termo Contratual,ospreçosregistradosserãofixosepassíveis 

derecomposiçãoereajuste,desdequecomprovadasaocorrênciadesituaçãoprevistanaalínea“d” 

doincisoIIdoart.65,bemcomonoartigo65daLein.º8.666/93,respectivamente,ouderedução 

dospreçospraticadosno mercado. 

 
12.2-Ocorrendoavariaçãodepreços,na hipóteseacimacitada,obeneficiáriodoregistrodepreços 

poderásolicitar aatualizaçãodospreços,atravésdepedidoformalendereçado aoMunicípiode 

Iguape,instruídocomdocumentosquecomprovemaprocedênciadopedido,taiscomo:listade preçosdos 

fabricantes, com Notas Fiscaisdecompra imediatamente anteriores e posteriores àvariação 

alegadaàprestação dos serviços,matériasprimas,componentesou deoutrosdocumentos. 

 
12.3-Mesmocomprovadaaocorrênciadashipótesesprevistasnaalínea“d”doincisoIIdoartigo 

65 bem como o parágrafo 8º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar 

conveniente,poderáoptar porcancelar aAtae iniciar outro processo licitatório. 
 

12.4-Comprovadaareduçãodospreçospraticadosnomercadonasmesmascondiçõesdoregistroe, definido 

o novo preço máximo a ser pago pelaAdministração, o fornecedor registrado será convocado pelo 
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município deIguapeparaa alteração, por aditamento, do preço do termo contratual no limite não 

superior a 25%,sendoqueo novopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiário OficialdoEstado 

deSão Paulo. 

 
 

 

13 - DOCANCELAMENTODO CONTRATO DO FORNECEDOR 
 
 

 
 

13.1-Ofornecedor teráoseuCONTRATOCANCELADO,porintermédiodeprocesso administrativo 

específico,assegurado o contraditório eaampladefesa: 

 
a) PelaAdministração, quando: 

 
I-O fornecedornãoaceitarreduziropreçoregistrado,nahipótesedeestesetornarsuperioràqueles 

praticadosno mercado; 

II -Por razõesde interessepúblico, devidamentemotivado e justificado; III 

-Não cumprir asobrigaçõesdecorrentesdo contrato; 

IV - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os Pedidos de Compra 

decorrenteso termo contratual. 
 

c)Pelo fornecedor, quando: 

 

I-Comprovaraimpossibilidadedecumpriras exigências do Contrato,porocorrênciadecasofortuitoou 

deforçamaior; 

II-Oseupreçoregistradosetornar,comprovadamente,inexequívelemfunçãodaelevaçãodos preçosde 

mercado dosinsumosquecompõeo custo do objeto; 

 
13.2-Emqualquerdashipótesesacima, concluídooprocesso,oMunicípiodeIguapefaráodevido 

apostilamentodo contratoe informaráaosfornecedoresanovaordemderegistro. 
 
 

14 - DORECEBIMENTODOSSERVIÇOS 
 
 

14.1-OsServiços serão execucados,de acordo coma autorizaçãodefornecimentodo 

Departamentosolicitante contendoadescrição dosmesmos,osquantitativoseo localde entrega, sendo 

enviadosno prazo máximo de  30 (TRINTA) diascorridos, após o recebimento do(s) Pedido(s) 

deCompras, acompanhado daNotaFiscal. 

 
14.2 - O Objeto dapresente licitaçãoserá recebido: 
 

a)Provisoriamente,paraefeitodeposteriorverificaçãodesuaconformidadecomaespecificação e, 
sendoatestadasuaqualidadeeconformidadeaostermosdoedital,oobjetoserárecebido emcaráter definitivo; 

 
b) Definitivamente, apósaverificação daqualidadeequantidadedosmesmos. 

 
c)Serão rejeitados  no recebimento, os  objetos  fornecidos  com especificações  diferentes  das 

constantesnoAnexoI,devendoasuasubstituiçãoocorrernaformaeprazosdefinidosnoitem abaixo. 

 



PREFEITURAMUNICIPALDEIGUAPE 
- Estância Balneária- 

15 
Pregão n.º 072016 -“gestão educacional” 

 

 

14.3-Casoo(s) serviçossejam consideradosINSATISFATÓRIOS,serálavradoTermodeRecusa, 

noqualseconsignaráas desconformidades verificadas,devendosersubstituído,noprazomáximo abaixo 

fixado: 

 
a)sedisserrespeitoàespecificação,rejeitá-lonotodo,determinandosuasubstituiçãoourescindindo a 

contratação, semprejuízo daspenalidadescabíveis; 

 
a.1)Nahipótesedesubstituição,aempresaContratadadeveráfazê-laem conformidade com a 

indicaçãodaPrefeitura,noprazomáximo de72(setentaeduas)horas,contadosdanotificaçãopor escrito, 

mantidoo preçoinicialmente contratado; 

 
b)sedisserrespeitoàdiferençadas características doobjeto,determinarsuacomplementaçãoou rescindir 

acontratação, semprejuízo daspenalidadescabíveis; 

 
b.1)Nahipótesedecomplementação, aContratadadeveráfazê-laemconformidade comaindicação da 

Contratante,  noprazo  máximode 02  (dois) diasúteis,  contadosda notificaçãopor  escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

 
 

 
 

15 - DASPENALIDADES 
 
 

15.1-Oscasosdeinexecuçãodoobjeto desteEdital, errodeexecução,execuçãoimperfeita, atraso 

injustificadoe inadimplemento contratual, sujeitaráoproponentecontratado àspenalidadesprevistas 

noart.7ºdaLein.º10.520/02,bemcomo,nosarts.86e87dalein.º8.666/93,dasquaisdestacam- se: 

 
a) Advertência 

b)Multa; 

c)Suspensãotemporáriadeparticipação emlicitaçõeseimpedimentodecontratar comomunicípio, no 

prazo de até05 (cinco)anos; 

d)Declaraçãodeinidoneidadepara contratar comaAdministração Pública,emgeralenquanto 

perduraremosmotivosdeterminantesdapunição ouatéquesejapromovidaareabilitação perantea própria 

autoridadeque aplicou apenalidade, queserá concedidasemprequeo contratado ressarcir a 

Administraçãopelosprejuízosresultantesedepoisdedecorridooprazodesançãoaplicadacombase 

na alínea anterior, facultado ao contratado o pedido dereconsideração dadecisão da autoridade 

competente, no prazo de10 (dez) diasda aberturadevistasao processo. 

 

 
 

15.2-Oslicitantessujeitar-se-ão,também,àimposiçãodamesmamultacorrespondenteaaté 

2%(doisporcento)do valordapropostase,poratoouomissãodeseurepresentante,provocartumulto 

nasessãodepregãoouretardaro procedimento licitatório,ouainda,desistirdo lanceofertado. 
 

 

15.3- Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administração. 

 
15.4-Nãohavendocréditosparaabatimentoda multa,estadeveráserrecolhidaaos cofresda 

Contratanteematé05(cinco)diasúteis,acontardaintimaçãodadecisão administrativaqueatenha 

aplicado,sendoqueapósessadatacomeçarãoacorrerjurosmoratóriosde1%(umporcento)ao mêse 

atualizaçõesmonetárias. 
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15.5-Casonãosejarecolhidanoprazoacima,ovalorseráinscritoemdívidaativaeserápromovida a cobrança 

judicial, semprejuízo dasdemaiscominaçõeslegais. 

 
15.6-Após aaplicaçãodequaisquerdas penalidades acimaprevistas,realizar-se-ácomunicação escritaà 

empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as  penalidades de 

advertênciaemultade mora), constandoo fundamento legaldapunição, informando aindaqueofato 

sejaregistrado no cadastro correspondente. 

 
15.7-Oprazoparadefesapréviaquantoàaplicaçãodepenalidadeéde 05(cinco)diasúteis 

contadosdadatada intimação do interessado. 

 
15.8-Orecursoouopedido dereconsideração relativoàspenalidadesacimadispostasserádirigido 

aoSecretáriodaunidaderequisitante,o qualdecidiráorecursonoprazode05(cinco)diasúteise 

pedidosdereconsideração, no prazo de10(dez) dias úteis. 

 
15.9 - A inexecução total ou parcial da Ata ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais 

eas previstas emLei,cujos motivos paraareferidarescisãosãoos previstos noart.78da Lein.º8.666/93. 
 
 

16 - DASOBRIGAÇÕES 
 

 
 

16.1 - Da Prefeitura: 
 

 

16.1.1 - Receber osserviços conformeespecificado noEditaldo Pregão Presencialn.º07/2016; 

 
16.1.2 - Atestar nasnotasfiscais/faturasaefetiva entregado objeto destalicitação; 

 
16.1.3 - Aplicar a empresavencedoraaspenalidades,quando for ocaso; 

 

16.1.4-Prestaracontratadatodaequalquerinformação,porestasolicitada,necessáriaàperfeita execuçãodo 
contrato; 

 
16.1.5-Efetuaropagamentoàcontratadanoprazoavençado,apósaentregadaNotaFiscalnosetor 

competente; 

 
16.1.6 - Notificar, porescrito, àContratadada aplicação dequalquersanção; 

 
16.1.7-GarantiràContratadaodireitoaocontraditórioeampladefesanoscasosemqueforem 

exigidastrocasouno caso de aplicação desanção; 

 
16.1.8-Informaràcontratada,eventuaisdefeitosidentificadosmesmoapósorecebimentoeexigira 

suasubstituição ou reparação,conformeocaso. 
 

 
 

16.2 - Da EmpresaVencedora: 
 

 
 

16.2.1 -Fornecer o objeto desta licitaçãonasespecificaçõescontidasnesteedital; 
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16.2.2-Pelonãocumprimentodesteitem,obemserátidocomonãoentregue,aplicando-seas 

sançõesadianteestipuladasparaocaso deinadimplemento. 

 
16.2.3-Substituir,noprazode72(setentaeduas)horasqualquermaterialqueapresentedefeitode fabricação 

ou pormanuseioinadequado no transporte. 

 
16.2.4-Arcarcomtodososcustosdereposiçãooureentreganoscasosemqueos s e r v i ç o s  não 

atenderemascondiçõesdo edital; 

 
16.2.5 - Cumprir rigorosamenteo prazo de entrega, esefor ocaso asubstituição dosprodutos; 

 
16.2.6 - Retiraro Pedido deCompras e assinaraAtanosprazosestipuladosno edital; 

 
16.2.7-Pagartodosostributosqueincidamouvenhamincidir,diretaouindiretamente,sobreos produtos. 

 
16.2.8 - Manter, duranteaexecuçãodo contrato, asmesmas condiçõesdehabilitação; 

 
16.2.9-ComunicaràPrefeitura,imediatamente,qualquerocorrênciaouanormalidadequevenha interferirna 

execução dos serviços, objetivadosnapresentelicitação; 

 
16.2.10-Responderpordanosmateriaisefísicos,causadosporseusempregados,diretamenteà 

PrefeituraMunicipaldeIguapeou a terceiros, decorrentesdesua culpaou dolo; 

 
16.2.11- Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicaçõesformais. 

 

17- DO PAGAMENTO 
 

 
 

17.1-Ospagamentosserãoefetuadosematé30(trinta)diascontadosdadatadoAtestadode 

Fornecimento eliberação daNotaFiscalpelo Departamentosolicitante. 

 
17.2-A notafiscalsomenteseráliberadaquandoocumprimentodo contratoestiveremtotal conformidade 

com asespecificaçõesexigidaspelo Município. 

 
17.3-Asnotasfiscaisdeverãoseremitidasemsistemaeletrônico(NotaFiscalEletrônica) emmoeda 

correntedopaís,excetoparaempresasqueestejaminstaladas emmunicípiosqueaindanãopossuam 

talsistema. 

 
17.3.1 - Juntamente comaNotaFiscal, a contratadadeverá apresentar o Certificado deRegularidade 

doFGTS,CNDT -DébitosTrabalhistaseCertidãoConjuntaNegativadeDébitosouCertidão 

ConjuntaPositivacomEfeitosdeNegativa,relativosaTributosFederais INSS,àDívidaAtivadaUniãoe 

aContribuiçõesSociais, expedidapelaSecretariadaReceitaFederalepelaProcuradoriaGeralda 

FazendaNacional. 

 
17.4-Naeventualidadeda aplicação de multas, estasdeverãoser liquidadassimultaneamentecom 

parcelavinculada ao evento cujo descumprimento der origemàaplicação dapenalidade. 

 
17.5-O CNPJdacontratadaconstantedanotafiscalefaturadeverásero mesmodadocumentação 

apresentadano procedimento licitatório. 
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17.6-A contratadadeveráfornecerosdadosbancários(banco,agênciaenúmerodaconta)para 

depósitosreferentesaospagamentos, conforme exigênciadaSecretariaMunicipaldeFinanças. 

 
17.7 - OISSQN sedevido serárecolhido,naformado Código Tributário Municipalvigente. 

 
17.8-Nenhumpagamentoseráefetuado aoproponentevencedorenquantopendentedeliquidação quaisquer 

obrigaçõesfinanceirasque lheforam impostas, emvirtudedepenalidadeou inadimplência, semque isso 

geredireitoao pleito dereajustamento depreçosou correção monetária. 

 
 

 
 

18- DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

 
 
 

18.1-Nenhumaindenizaçãoserádevidaaos proponentes porapresentaremdocumentaçãoe/ou 

elaborarempropostarelativa ao presentepregão. 

 
18.2-  Apresente  licitação  somentepoderá vir  a ser  revogada por  razõesde  interesse público 

decorrentedefato superveniente,devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou emparte, por 

ilegalidade, deoficio ou por provocação de terceiros, medianteparecer escrito edevidamente 

fundamentado. 
 

18.3-Oresultadodestalicitaçãoserá lavradoem termo contratual,aqualserá assinadapelo 
pregoeiro,equipede apoio erepresentantesdosproponentes. 

 
18.4 - Recomenda-seaosproponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) 

minutosdo horário previsto. 

 
18.5-EsclarecimentosemrelaçãoaeventuaisdúvidasdeinterpretaçãodopresenteEditalpoderão serobtidos 

juntoaoDepartamentodeLicitações eContratos daPrefeituraMunicipaldeIguapepelo telefoneefax (13) 

3841 4966,no horário das 09:00hrsàs16:00 hrs. 

 
18.6-Oproponenteéresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasinformações edosdocumentos 

apresentadosemqualquer faseda licitação. 

 
18.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ouindenização, 

poderáa licitaçãoter: 

 
a) adiadaasua abertura; 

b) alterado o Edital,comfixação denovo prazo paraarealização dalicitação. 

 
18.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão 

sanadospeloDepartamentodeLicitação, obedecidaa legislação vigente. 

 
18.9-Serãoconsideradas desclassificadas as propostas queforamincompatíveis comos requisitos e 

condiçõesfixadasneste Edital. 

 
18.10-NãoserápermitidoousodecelularduranteasessãodestePregão,salvocompermissãodo 

Pregoeiro. 
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18.11-Cópias desseprocessolicitatório,somenteserãofornecidas,aos licitantes oudemais 

interessados,mediantesolicitaçãoporescritoeatravés derepresentanteexclusivopessoalmentepara 

essefim, bemcomo o pagamento dosemolumentosdevidos. 

 
18.12-Paradirimirquaisquerquestõesdecorrentesdoprocedimentolicitatório,elegemasparteso foro 

daComarcadeIguape, comrenúnciaexpressadequalquer outro pormaisprivilegiado queseja. 

 
18.13-A simplesparticipaçãonapresentelicitação,caracterizadapelaapresentaçãodeenvelopes 

contendodocumentação,proposta edeclaraçõesdevidamenteformalizadas,implica paraalicitantea 

observânciadospreceitoslegaiseregulamentaresemvigor,bemcomo aintegraleincondicional 

aceitaçãodetodosostermosecondiçõesdesteEditaledeseusanexos,aosquaissesubmete; 

implica,também,noreconhecimentodequeesteinstrumentoconvocatório eseusanexos 

caracterizaramperfeitamenteoobjeto docertame,sendo osmesmossuficientesparaa exata compreensão 

doobjeto eparaseu perfeitoatendimento, não cabendo,posteriormente, odireito a qualquer indenização. 
 

 
 

18.14 -FazpartedesteEdital: 
 

 

Anexo I- Termo deReferência; 

 

Anexo II- Modelo deDeclaração depreenchimento dosrequisitosdahabilitação; 

 
Anexo III-Modelo deCredenciamento; 

 
Anexo IV- Modelo daPropostaComercial; 

 
Anexo V-Declaraçãoquenão emprega menorde18(dezoito) anosem trabalho noturnoperigosoou 

insalubreenão emprega menor de16(dezesseis)anos. 

Anexo VII–Minuta Contratual. 

Anexo VIII–Declaração deConcordância comostermosdo editaledanão ocorrênciadefatos 

impeditivosáparticipação. 
 

Anexo IX– Protocolo deretiradadeedital. 
 
 

 
Iguape, 29 deFevereiro de2016. 

 

 
     ------------------------------------------- 

LumiIshidaCabral Muniz 

Prefeita Municipal 
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ANEXOI 

 

 
TERMODE REFERÊNCIA 

 

 
 
 

 

1 -  DO OBJETO 

 

 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço por meio de disponibilização de licença de uso 

de solução em software destinados à gestão educacional, além dos respectivos serviços necessários 

para sua correta implantação e manutenção, conforme Termo de Referência, elaborado pela 

Secretaria/Órgão requisitante. 

 

 

2 -  OBJETIVOS GERAIS DO SOFTWARE 

 

2.1. Melhorar o controle acadêmico escolar, informatizando a matrícula escolar, organização e 

distribuição de turmas, documentação escolar, relatórios estatísticos e centralizar procedimentos 

operacionais otimizando os processos e rotinas desde a gestão escolar aos procedimentos do dia a 

dia acadêmico;  
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2.2. Informatizar o Boletim para que alunos, pais e responsáveis possam consultar pela internet notas, 

faltas e outras informações julgada de interesse da vida escolar melhorando assim a comunicação 

entre escola e família, através de uma plataforma similar a uma rede social, incentivando o 

aprendizado e melhorando a comunicação aluno-professor, escola-família; 

 

 

2.3. Informatizar o Diário de Classe para que os professores gerenciem suas atividades de forma on-

line;  

 

2.4. Implantar automação da Supervisão e Orientação Educacional para auxiliar nas atividades dos 

Supervisores e Orientadores Educacionais;  

 

 

2.5. Implantar Sistema de Censo Escolar. 

 

2.6. Criar ferramentas que otimizem a tomada de decisões da Prefeitura através de Sistema de 

Indicadores Online, permitindo maior transparência e agilizando as ações de gestão e técnico-

pedagógicas. 

 

3 -  JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A contratação de software para gestão educacional é primordial não apenas para a modernização da 

educação municipal, mas também potencializar o modelo educacional atual através da gestão de 

informações voltada ao fortalecimento na tomada de decisões, como forma de garantir o 

planejamento e a execução das ações pedagógicas de caráter preventivo. Alcança ainda a linha de 

objetivos da divisão municipal de ensino via aquisição de tecnologia produzir por meio da 

agilização nos processos e no fluxo das informações, análises em tempo real, para que os 

educadores possam antecipar-se em suas ações pedagógicas corretivas por meio do conhecimento 

prévio das dificuldades de aprendizagem que cada um dos alunos da rede de municipal de ensino 

apresente, em algum momento do seu processo natural de aprendizagem, atendendo assim, a todos 

os conceitos, objetivos e metas desta Prefeitura no que se refere ao processo educacional. 

 

4 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE – REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

 

 

 

4.1. O sistema deve obrigatoriamente ser desenvolvido de maneira integrada, tendo todos seus módulos 

e áreas integrados a um único banco de dados buscando ter melhor desempenho na junção de 

informações e maior agilidade em manutenções. 

 

4.2. A linguagem de programação a ser utilizada deve ser própria para web, sendo 100% de sua 

utilização online não devendo ter nenhuma instalação local nos equipamentos da prefeitura. Para as 

aplicações client-side deve ser desenvolvida em HTML, preferencialmente HTML5, com 

Javascript permitindo a utilização em diferentes ambientes, computadores de mesa, notebooks, 

tablets e aparelhos celulares com conexão Internet. Deve estar ainda homologado para trabalhar 

sem problemas com as versões mais atuais dos principais browsers do mercado (Internet Explorer, 

Google Chrome ou Mozilla Firefox) e não possuir problemas para rodar em multiambientes, 

preferencialmente Microsoft Windows ou Linux. A aplicação server-side deve ser desenvolvida de 

forma que opera totalmente em ambiente cloud-computing, permitindo assim maior escalabilidade 

estrutural e menor dependência de recursos diretos na manutenção de performance escalada.  
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4.3. O banco de dados deve ser relacional e ter backups diários, podendo ser reestabelecidas versões de 

dias anteriores caso haja alguma necessidade por parte da prefeitura. Deve possuir suporte à 

exportação e importação de arquivos CSV, XML e XLSX. O banco de dados deve ser utilizado em 

sua versão gratuita, sem custos adicionais ao município. 

 

4.4. Todos os relatórios da aplicação devem ser exportados diretamente na tela do navegador também 

possuindo a opção de exportação em PDF ou ainda em XLSX.  

 

 

4.5. O sistema deve permitir a criação de ilimitados usuários de acesso, cada um tendo um perfil 

predeterminado possibilitando que as diferentes funções possam ser executadas sem causar 

conflitos entre elas.  

 

4.6. O sistema deve ainda permitir a criação de diferentes perfis, de forma que a própria Secretaria de 

Educação possa definir seus usuários e seus papéis, habilitando módulos e telas de acordo com suas 

necessidades.  

 

 

4.7. Todos os acessos e utilização do sistema deve ser rastreado através de controle de logs de acesso, 

permitindo a visualicação do usuário, data e hora, tela que acessou, ação que executou e IP de 

origem do acesso.  

 

4.8. O sistema deve possuir um manual online contendo a descrição de suas funcionalidades bem como 

possíveis informações de auxílio à utilização do mesmo. O manual deve estar acessível de dentro 

do próprio sistema e deve ser apresentado de acordo com o perfil de acesso de cada usuário 

evitando assim confusão na apresentação das funções de cada colaborador, aluno ou responsável. A 

documentação deve-se manter atualizada com as customizações e alterações que por ventura 

ocorram no sistema. 

 

5 -  MÓDULO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

5.1. Gestão de Bibliotecas 

 

5.1.1. Permitir que o sistema possua um controle ilimitado de bibliotecas gerenciadas pelo município, 

por escola ou não. 

5.1.2. Controle de aquisições, doações, assinaturas de periódicos, permutas e orçamentos; 

5.1.3. O sistema deve estar preparado para atender os padrões da biblioteconomia ABNT, AACR2 e 

MARC sendo capaz de identificar etiquetas padronizadas e realizar a conversão entre estes 

diferentes sistemas; 

5.1.4. Possibilidade de inclusão, edição e visualização da ficha de cadastro no padrão AACR2, MARC 

(registro bibliográfico no formato MARC, com nomeação dos campos) ou MARC tags 

(visualização das tags com número dos campos e subcampos), configurável por operador 

permitindo ainda vinculação de mídias diversas para o acervo da biblioteca digital em PDF, 

DOC, imagem ou vídeo; 

5.1.5. Catalogação centralizada ou descentralizada e definições gerais pela Rede, Instituição ou 

Biblioteca; 
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5.1.6. Importação e exportação para o intercâmbio de dados nos padrões internacionais MARC 21, 

Protocolo Z39.50, ISO2709, Protocolo OAI-PMH; 

5.1.7. Reserva, empréstimo, devolução e renovação diretamente no portal do aluno; 

5.1.8. Definição de circulação por biblioteca, categoria de usuário e tipo de material; 

5.1.9. Opções de empréstimos por hora ou prazo determinado; 

5.1.10. Controle de inventário; 

5.1.11. Relatórios estatísticos com os termos pesquisados no portal do aluno; 

5.1.12. Relatórios de movimentação; 

5.1.13. Relaatórios gerenciais e estatísticos com exportação em PDF, XLSX ou visualização na tela; 

 

5.2. Gestão da Merenda Escolar 

 

5.2.1. Permitir o controle do cardápio e planejamento por instituição; 

5.2.2. Controle do padrão por creche ou escola, estabelecendo as metas por serviço ou preparação, 

definindo as quantidades que serão servidas por dia e exibição em calendário no portal 

educacional da cidade; 

5.2.3. Controle de estoque por unidade escolar, com inventário, movimentações e baixa direta; 

5.2.4. Monitoramento do valor energético por receita do valor calórico total das merendas, por refeição 

ou por período; 

5.2.5. Submódulo de compras e entrada em estoque por instituição ou centralizada; 

5.2.6. Auditoria nos estoques de forma a identificar diferenças dos itens utilizados nas preparações com 

a quantidade encontrada para avaliação de divergências garantindo redução de custos pontuais 

por unidade escolar; 

5.2.7. Relatórios gerenciais de utilização de materiais; 

5.2.8. Relatórios gerenciais de planejamento, estoques e custos; 

5.2.9. Relatórios gerenciais customizados para a gestão nutricional e controle geral das merendas. 

 

5.3. Gestão do Transporte Escolar 

 

5.3.1. Permitir a gestão do transporte escolar municipal com disponibilização de informações aos pais, 

alunos e responsáveis e coleta de indicadores estratégicos além de permitir o envio de 

comunicados via sistema e SMS para pais, alunos e responsáveis; 

 

5.3.2. Controle de frotas e motoristas; 

5.3.3. Controle de rotas; 

5.3.4. Controle de intinerário por aluno; 

5.3.5. Geoprocessamento identificando através de mapas as rotas necessárias; 

5.3.6. Controle de manutenção de veículos; 

5.3.7. Controle de horários; 

5.3.8. Disponibilização automática no portal educacional das informações referentes ao transporte 

municipal escolar; 

 

5.4. Gestão de Comunicados 
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5.4.1. Permitir que usuários do sistema com perfil administrador possam enviar mensagens para 

quaisquer outros usuários do sistema sendo de forma nominal ou para o grupo designado. 

5.4.2. Permitir que sejam criados grupos de envio de comunicados dinamicamente podendo-se, 

visualmente, separar os usuários por funções ou por escola. 

5.4.3. Deve ser possível anexar arquivos e/ou inserir url para documentos externos ou sites. 

5.4.4. Aos usuários que receberem o comunicado lhe será permitido tecerem comentários sobre o 

mesmo. Todas as pessoas que receberam o comunicado terão acesso aos comentários bem como 

as respostas ao mesmo. 

5.4.5. Além dos comunicados internos para os profissionais da educação o sistema deve permitir o 

envio de SMS para pais, alunos e responsáveis.  

 

5.5. Georreferenciamento 

 

5.5.1. Permitir o controle de informações georreferenciadas nos endereços do sistema; 

5.5.2. O sistema deve disponibilizar em mapa próprio da cidade detalhes das unidades escolares e 

demais unidades permitindo a visualização geográfica de indicadores associados ao 

georreferenciamento, para distribuição visual de informações e possibilidade de tomada de 

decisões administrativas, pedagógicas e sociais.  

5.5.3. Permitir a visualização dos alunos e suas residencias no mapa; 

5.5.4. Visualização de professores e funcionários; 

5.5.5. Visualização das unidades escolares; 

5.5.6. Visualização das unidades administrativas da educação; 

 

5.6. GED - Gestão Eletrônica de Documentos 

 

5.6.1.  Possuir módulo de gestão eletrônica de documentos de forma a permitir maior agilidade na 

produção de documentos bem como na movimentação e armazenamento dos mesmos, 

otimizando rotinas internas e disponibilizando de forma mais eficaz para pais, alunos e 

responsáveis processos e visualização dos mesmos. 

5.6.2. Permitir o controle de documentos digitalizados e o cadastro das informações pertinentes ao 

documento; 

5.6.3. A aplicação deverá permitir que sejam cadastrados quantos tipos de documentos forem 

necessários, contento o nome do documento e os campos que precisam ser preenchidos. Não 

deverá existir limite de cadastro de campos e deverá ser possível informar se cada campo é do 

tipo texto, data ou número inteiro.  

5.6.4. O armazenamento e backup dos arquivos digitalizados é de inteira responsabilidade da 

contratada. O serviço não pode sessar sob a alegação de ausência ou limite de espaço de 

armazenamento; 

5.6.5. Para o bom funcionamento da solução é factível uma limitação no tamanho máximo de cada 

arquivo a ser armazenado; 

5.6.6. Os usuários que terão acesso ao módulo devem ser designados pela administração permitindo 

criar um perfil seguro para manipulação dos documentos por instituição ou unidade escolar; 

 

5.7. Cadastros Gerais e Parametrizações 
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5.7.1. O sistema deve permitir o cadastramento padronizado de pessoas sendo as divisões no mínimo 

em: Colaboradores ou Funcionários, Professores, Responsáveis e Alunos. 

 

5.7.2. Cadastro de alunos 

5.7.2.1. Através do Cadastro de Alunos o sistema no mínimo deverá permitir cadastrar dados básicos 

como: nome completo, data e local de nascimento, filiação, documentação e dados dos pais ou 

responsáveis;  

5.7.2.2. Inserir dados socioeconômicos;  

5.7.2.3. Para fins de geração do censo escolar, inserir códigos do INEP e NIS, dados socioeconômicos, 

dados familiares, local de trabalho dos pais ou do próprio aluno, situação escolar e demais 

campos a serem definidos pela Secretaria Municipal de Educação;  

5.7.2.4. Deverá controlar a geração e manutenção dos códigos de acesso (login e senha) para os alunos;  

5.7.2.5. Permitir informar quando o aluno é usuário de transporte escolar e qual a rota e tipo de 

transporte utilizado;  

5.7.2.6. Permitir lançar a movimentação de transferência e desistência do aluno;  

5.7.2.7. Permitir inserir o Histórico Escolar de anos letivos anteriores;  

5.7.2.8. Cadastrar informações sobre a saúde do aluno como tipo sanguíneo, alergias, considerações 

especiais, necessidades especiais e observações; 

5.7.2.9. Emitir no mínimo os seguintes relatórios:  

5.7.2.10. Requerimento de transferência;  

5.7.2.11. Emitir ficha de matrícula;  

5.7.2.12. Emitir o Histórico Escolar;  

5.7.2.13. Emitir declarações para transferência e para envio de histórico escolar; 

5.7.2.14. Consultar a movimentação, notas e freqüência dos alunos;  

5.7.2.15. Emitir relatórios de informações de acesso ao portal do aluno;  

5.7.2.16. Declaração se o aluno é beneficiário do Bolsa Família; 

5.7.2.17. A pesquisa de alunos deve permitir num mesmo campo de pesquisa a busca por diversas 

informações simultâneas mostrando os resultados encontrados; 

 

5.7.3. Cadastro de Funcionários 

5.7.3.1. Cadastrar dados básicos (nome, endereço, número documento, lotação, tipo de funcionário) e 

demais campos se necessário a serem definidos pela Secretaria de Educação; 

5.7.3.2. Deverá controlar a geração e manutenção dos códigos de acesso (login e senha) para os 

Professores e Supervisores e demais funcionários cadastrados. 

5.7.3.3. Deverá permitir o cadastro de ocorrências por funcionário para controle de procedimento 

interno registrando data e hora da ocorrência, autor da ocorrência, status e descrição; 

 

5.7.4. Controle de Portaria 

5.7.4.1. O sistema deve permitir a importação de arquivo externo para controle de ponto/portaria 

considerando: funcionário, data e hora de entrada, data e hora de saída; 

5.7.4.2. O sistema deve permitir a exportação dos dados de portaria em formato CSV ou XLS; 

5.7.4.3. O sistema deve permitir a inserção manual de entrada e saída de funcionários, bem como 

permitir integração com leitor biométrico ou ponto eletrônico; 

 

5.8. Relatórios Mínimos Obrigatórios 

 Indicadores totais do acervo bibliotecário; 

 Listagem de empréstimos atrasados nas bibliotecas, por instituição ou biblioteca; 

 Listagem total de funcionários; 

 Relatório de portaria por funcionário, setor, período ou unidade; 

 Listagem de ocorrências por funcionário; 
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 Relatórios de visualização de comunicados considerando total e percentual de não 
visualizações; 

 Listagem por período do cardápio da merenda escolar; 

 Tipos e nutrientes da merenda escolar, por período, unidade escolar ou grupo de alunos; 

 Relação de itens em estoque nos almoxarifados da merenda escolar; 

 Listagem de veículos da frota para o transporte escolar; 

 Veículos em manutenção, por períodos, da frota para o transporte escolar; 

 Listagem de horários para a frota do transporte escolar; 

 Rotas, itinerários e horários do transporte escolar; 

 GEOMAPA das rotas do transporte escolar; 

 Indicadores gerenciais do sistema de gestão eletrônica de documentos, por unidade escolar, por 
perfil de utilização, tipo de documento ou status; 

 

6 -  MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

6.1. Plataforma Educacional  

6.1.1. A Plataforma Educacional é o ambiente de acesso pedagógico de alunos promovendo 

aprendizado, organização e rotina escolar, incentivando a interação entre alunos e professores. 

Deve possuir controle individual por login e senha seguros, definidos no cadastro do aluno no 

módulo administrativo. 

6.1.2. Todas as informações da Plataforma Educacional devem estar integradas ao mesmo ambiente de 

dados do sistema; 

6.1.3. A Plataforma Educacional deve ter formato de rede social permitindo assim maior familiaridade 

com o conceito aos alunos e professores, facilitando o aprendizado e a utilização; 

6.1.4. A Plataforma deve possuir agenda do aluno com informações de eventos tanto da rede de ensino, 

da escola e informações próprias do aluno como calendário de provas, atividades escolares e 

extracurriculares entre outros; 

6.1.5. A Plataforma deve possuir as informações das disciplinas que o aluno está cursando e cada uma 

delas deve conter todas as informações básicas comoo nome do professor, aulas na semana, 

agenda de trabalhos e informações importantes quanto à disciplina. Estas informações poderão 

ser cadastradas pela escola ou pelo professor da matéria em questão.  

6.1.6. Deverá existir o quadro de aulas e horários para acompanhamento do aluno; 

6.1.7. A Plataforma deve possuir, além de todas as informações pertinentes sobre as atividades do 

aluno, área destinada a execução de atividades online, previamente cadastradas pelo professor. 

Estas atividades podem ser testes online, Quizzes, Perguntas isoladas e trabalhos.  

6.1.8. A Plataforma deve possuir ainda compartilhamento de links externos com conteúdo escolhido 

pelo professor bem como vídeos para apoio às aulas; 

 

6.2. Portal Educacional 

6.2.1. O Portal Educacional será o canal de acesso entre a Diretoria Municipal de Educação e a 

população em geral, incluindo todos os pais, alunos e responsáveis; 

6.2.2. O Portal deve conter comunicados enviados pela Secretaria Municipal de Educação, disponíveis 

para criação no módulo administrativo do sistema; 

6.2.3. Deve ser possível a criação de notícias para este portal dentro do módulo administrativo. Elas 

estarão disponíveis imediatamente no portal e podem ser editadas, publicadas e retiradas do ar. 
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As notícias devem conter título, data, link de referência externa se houver e a descrição. Na 

descrição deve ser possível a edição de informações visuais como cor do texto, tamanho do texto, 

tipo da fonte, inserção de links e imagens e colagem de texto externo; 

6.2.4. O Portal deve permitir acesso seguro ao pais ou responsável e ao aluno; Para o pai ou responsável 

o sistema deve encaminhar o acesso à área com todas as informações pertinentes à vida escolar 

do aluno como dados pessoais, documentos, pendências, trabalhos online (se houver), 

ocorrências, boletim, agenda escolar entre outros; 

6.2.5. O Portal deve permitir o cadastro de informações de projetos e programas da educação municipal, 

em área própria, para comunicar a população sobre qualquer evento que se faça necessário.  

6.2.6. O Portal deve permitir o cadastro de eventos sendo eles exibidos em um calendário. Os eventos 

devemtambém aparecer em formato de lista. Eles devem conter pelo menos: título, descrição, 

data de início, data de término (se for diferente da data de início), status do evento, tipo de 

evento. No cadastro do evento, que deve ser junto ao módulo administrativo pela Secretaria de 

Educação, deve ser possível ainda informar a quem o evento é destinado. 

6.2.7. O Portal deve permitir o fornecimento de informações das unidades escolares, tranporte escolar, 

merenda, controlados pela Secretaria de Educação;  

 

6.3. Gestão de Alunos 

 

6.3.1. O sistema deve registrar, além de todos os dados cadastrais do aluno, a turma em que ele está 

matriculado e os dados de frequência do mesmo considerando cada aula com data e hora inicial e 

data e hora final, professor, disciplina. Cada aluno deve ter um número de matrícula próprio, um 

registro de aluno na PRODESP e estar incluído em uma turma ativa;  

6.3.2. O sistema deve permitir, para controle pedagógico dos alunos, o cadastramento de notas, possuir 

tabela de cadastro de formato de notas, frequência dos alunos, gestão de ocorrências, grade 

escolar, gestão de aulas com horários e conteúdo programático, acessíveis com suas respectivas 

permissões de dados para cada tipo de usuário, para professores, alunos, responsáveis e 

colaboradores da educação.  

6.3.3. O sistema deve registrar o histórico de alteração de turmas do aluno; 

6.3.4. As frequências mínimas satisfatórias devem ser de acordo com tabela de parametrização do 

sistema que deve considerar fatores como Aluno Participante do Bolsa Família e Idade; 

6.3.5. As frequências devem ser lançadas pelo professor ou, caso a direção da escola prefira, designar 

uma pessoa da secretaria escolar para tal função, em tela própria. O sistema deve prever a 

compensação de ausências; 

6.3.6. As frequências devem ser disponibilizadas para os alunos e professores em forma de gráficos. 

Para os alunos na plataforma de educação, para os professores em seu módulo no sistema e para 

os pais e responsáveis em sua área de acesso, através do Portal Educacional da cidade, a ser 

disponibilizado automaticamente pelo sistema; 

6.3.7. O sistema deve prever o registro de ocorrências com os campos mínimos: título da ocorrências, 

tipo da ocorrência, data e hora, aula da ocorrência, autor da ocorrência. Os tipos de ocorrência 

devem ser cadastrados pela Secretaria de educação para fins de procedimento interno específicos. 

As ocorrências podem ser públicas ou privadas sendo que as públicas os pais e responsáveis tem 

acesso e as privadas são tratadas apenas internamente pela coordenaçao escolar junto aos 

professores; 
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6.3.8. O sistema deve ainda possuir agenda escolar que deve considerar eventos de 3 cenários: Eventos 

municipais e da escola, eventos da turma e eventos próprios. Todos os eventos devem aparecer 

em uma mesma agenda para facilitar a visualização dos alunos, professores e funcionários porém 

cada tipo de evento deve possuir uma cor diferente. A agenda ainda deve possibilitar a 

visualização nos níveis mês, semana e dia.  

6.3.9. A movimentação do aluno entre turmas, bem como transferência de alunos em lotes de uma 

turma pra outra ou de escola da rede deve ser prevista na solução.  

6.3.10. Todos os históricos e dados do aluno, mesmo que este seja transferido pra outra cidade ou outra 

escola ou turma deve manter-se no sistema para fins de consulta; 

 

6.4. Gestão de Aulas 

 

6.4.1. Cada aula deve ter um identificador numérico próprio, além das informações de data, horário, 

professor, turma e escola.  

6.4.2. O sistema deve permitir a visualização do quadro de aulas com informações do professor, 

componente curricular, horários e turmas e permitir o acesso ao conteúdo programático por 

alunos e professores atrelados àquela respectiva aula; 

6.4.3. Os conteúdos programáticos devem ser registrados considerando a série, disciplina e o período do 

mesmo que deve, ao final do mesmo, somar as horas-aula respectivas e emitir relatório de 

evolução por turma; 

6.4.4. É necessário que o sistema possua ainda o cadastro de avaliações, contendo data, hora, 

componente curricular, aula de aplicação (se houver), professor, título da avaliação, descrição, 

questões podendo ser de múltipla escolha ou dissertativas. A avaliação será publicada na 

Plataforma Educacional onde será visualizada pelos alunos e, no acesso do professor, será 

possível acompanhar o desenvolvimento de cada turma na resolução das avaliações; 

 

6.5. Relatórios Mínimos Obrigatórios 

 Lista de alunos com desempenho insatisfatório; 

 Mapa com geoprocessamento de alunos com resultados insatisfatórios; 

 Lista de alunos com dificuldades por disciplina; 

 Mapa com geoprocessamento de alunos com dificuldades por disciplina; 

 Alunos com status de retenção pelo controle bimestral; 

 Mapa com geoprocessamento de alunos com status de retenção pelo controle bimestral; 

  Mapa com geoprocessamento da população escolar; 

 Mapa com geoprocessamento de alunos que dependem de transporte público escolar; 

 Mapa com geoprocessamento de alunos incluídos no programa Bolsa Família; 

 GEOMAPA de Alunos de inclusão e alunos com classificação especial; 

 GEOMAPA de Alunos com processo aberto no conselho tutelar; 

 GEOMAPA da Saúde da criança. 

 Relatórios Padrão – São relatórios comuns a todos os sistemas de mercado voltados a gestão 
pedagógica do ensino e que necessariamente devem existir em qualquer tecnologia de caráter 

pedagógica educacional. 

 Documento final da atribuição de todas as aulas por unidade de ensino da rede; 

 Documento de classes abertas no ano letivo com indicativo de vagas 

preenchidas e em aberto; 
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 Documento da grade horária por classe/sala de aula de cada unidade de ensino 
da rede; 

 Documento da oficial grade curricular por curso - Educação Infantil e Ensino 

 Fundamental; 

 Mapa completo de matrículas por curso dentro de cada unidade de ensino; 

 Relatório de alunos matriculados por classe/sala de aula; 

 Relatório de alunos sem rematrícula no ano letivo vigente; 

 Documento atestado de escolaridade; 

 Documento correspondente ao livro de registro da escola por classe/sala de 
aula; 

 Documento rascunho do livro de registro da escola por classe/sala de aula; 

 Relatório da movimentação de aluno na rede de ensino – Mapa de 
transferências; 

 Documento de declaração de vagas para alunos da rede municipal de ensino; 

 Documento de declaração de vagas para alunos de fora da municipal rede de 

ensino; 

 Boletim escolar dos alunos do maternal – Educação Infantil Creches; 

 Boletim escolar dos alunos do jardim da infância – Educação Infantil; 

 Boletim escolar dos alunos da educação especial; 

 Boletim escolar dos alunos do Ensino Fundamental – 1º a 9º ano; 

 Documento consolidado de notas do Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano; 

 Documento consolidado de notas da sondagem Educação Infantil – Maternal - Creches; 

 Documento consolidado de notas da sondagem Educação Infantil – Jardim da 

Infância; 

 Documento consolidado de notas da sondagem Educação Especial; 

 Relatório para programa de compensação de faltas; 

 Relatório global de faltas por período; 

 Relatório global de faltas por período para alunos do programa de governo 
Bolsa Família; 

 Relatório bimestral de alunos sem registro de notas lançadas; 

 Relatório para controle com o percentual de notas lançadas por unidade de 
ensino; 

 Documento boletins escolares ensino fundamental para reunião de pais; 

 Documento boletins escolares educação infantil para reunião de pais; 

 Documento boletins escolares educação especial para reunião de pais; 

 Documento ficha de avaliação do 1º ano do ens. fundamental para reunião de pais; 

 Documento ficha de avaliação da Educação Infantil – Maternal para reunião de pais; 

 Documento ficha de avaliação da Educação Infantil – Jardim Infância para 
reunião pais; 

 Documento ficha de avaliação da Educação Especial para reunião de pais; 

 Documento lista de presença por sala de aula para reunião de pais; 
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 Documento relatório de presença dos pais nas reuniões bimestrais; 

 Documento de ocorrências do aluno na escola para reunião de pais; 

 Documento de notificação aos pais de alunos com índice elevado de faltas na escola; 

 Relatório de ocorrências do aluno para controle da escola; 

 Relatório por período de todas as ocorrências da escola classificado por tipo da 

ocorrência; 

 Mapa anual do controle de ocorrências na escola; 

 Relatório comparativo bimestral de rendimento por série/ano; 

 Relatório de desempenho escolar por disciplina dentro de cada série/ano; 

 Análise de retenções bimestrais por disciplina; 

 Análise bimestral de evolução de rendimento por série/ano; 

 Análise de desempenho do aluno; 

 Análise de conteúdo pedagógico perdido para ações de recuperação; 

 Relatório de alunos em situação de acompanhamento pedagógico; 

 Relatório de alunos com potencialidade a caminhar para perda do ano letivo; 

 Relatório para cumprimento da Lei Estadual 13.068/2008; 

 Resultado por classe do processo de sondagem do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental; 

 Resultado por classe do processo de sondagem da Educação Infantil – Jardim da 
Infância; 

 Resultado por classe do processo de sondagem da Educação Especial; 

 Resultado por classe do processo de sondagem da Educação Infantil – Maternal 

 Creches; 

 Relatório estatístico de desempenho do aluno; 

 Relatório estatístico de rendimento global da turma por classe; 

 Relatório estatístico de dificuldades acentuadas por série/ano; 

 Relatório estatístico de dificuldades acentuadas por idade dentro de cada 
série/ano; 

 Relatório demonstrativo do nível de escrita para cumprimento da meta de alfabetização; 

 Relatório demonstrativo da evolução do nível de escrita para meta de 

alfabetização; 

 Resultado do fechamento de ano por classe; 

 Documento final do fechamento de ano por classe; 

 Calendário escolar da rede municipal de ensino; 

 Relatório de aulas dadas por bimestre; 
 

7 -  IMPLANTAÇÃO 

 

7.1. A implantação é processo primordial para o bom funcionamento da solução completa e da 

aderência dos procedimentos e rotinas da contratante. A contratada deve iniciar a implantação 

através de levantamento criterioso dos processos atuais da Secretaria Municipal de Educação 

criando o documento de Levantamento de Processos e Requisitos em conjunto com a prefeitura. A 

implantação se dará com as fases de Levantamentos e Customizações, Treinamentos, 

Digitalizações, Cadastros de Tabelas e Testes Finais, antes da entrada em produção da solução.  
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7.2. Fase de Levantamento: 

 

 

7.2.1. Esta fase de levantamentos deve ser finalizada em até 60 dias após o início das atividades com a 

apresentação do respectivo documento à secretaria de educação que deve ter o certificado de 

finalização do levantamento emitido pela mesma.  As áreas que este documento deve conter são:  

7.2.1.1. Infraestrutura tecnológica - Englobando estrutura de redes e comunicação, internet, 

equipamentos disponíveis e unidades abrangidas; 

 

7.2.1.2. Procedimentos Operacionais e Rotinas Técnicas – Considerando os processos que serão 

automatizados e as necessidades de customizações descritas, se houver, com seus respectivos 

cronogramas de desenvolvimento;  

 

 

7.2.2. Customizações – Algumas características exclusivas de operação da educação do município 

devem ser permitidas para que a solução seja totalmente aderente ao modelo atual de trabalho e 

devem ser caracterizadas como pequenos ajustes e não a criação de módulos ou telas não 

previstas inicialmente. As customizações devem ser detalhadas e sugeridas pela empresa 

contratante, caso haja necessidade e possibilidade, e não podem ultrapassar 5% (cinco por cento) 

das funcionalidades já existentes no sistema, em quantidade descritiva total, garantindo assim que 

a solução permaneça estável e padrnizadao de acordo com as normas já utilizadas em outros 

clientes, devendo ainda se limitar a ajustes simples como nomes de campos, padrões de 

procedimentos, inserção do brasão da prefeitura, endereço, dados básicos além da possibilidade 

de criação de alguns relatórios específicos, sempre considerando a possibilidade técnica pela 

empresa contratada. As customizações devem ser entregues até o final do processo de 

implantação, antes da fase de treinamentos e posteriormente testes.  

 

7.2.3. Treinamentos  

 

7.2.3.1. É obrigaçaoda empresa contratada fornecer o programa de treinamento a todos os operadores e 

funcionários e colaboradores da prefeitura que farão utilização do sistema sendo:  257 

professores, funcionários da secretaria municipal de educação e 3.000 alunos e deve ter como 

objetivo fornecer a capacitação necessária para que os usuários desenvolvam os conhecimentos 

e habilidades necessários para a correta utilização da ferramenta.  

7.2.3.2. A prefeitura e a empresa contratada definirão, em conjunto, onde serão ministrados os 

treinamentos.  

7.2.3.3. A contratante designiará os profissionais que deverão realizar o treinamento de acordo com 

suas áreas de responsabilidade; 

7.2.3.4. Os treinamentos devem ocorrer após a fase de levantamento de requisitos e customizações, 

podendo ser divido em áreas de atuação e iniciados em tempo diferente, de acordo com 

entendimento entre a prefeitura e a empresa contratada; 

7.2.3.5. A empresa contratada deve fornecer certificado de participação próprio para cada operador ao 

final do seu treinamento; 

 

7.2.3.6. Cadastro de Tabelas 

 

 

7.2.3.6.1 -  A empresa contratante deve assessorar o cadastramento das principais tabelas do sistema 

como cadastro de escolas, turmas, disciplinas, quadros de aulas, perfis e liberação de acessos ao 
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sistema, permitindo que todos os principais dados estejam imputados e o que o sistema irá 

funcionar corretamente. Para os dados que já possuirem tabelas prontas, em CSV, XLS ou XML, 

esses dados devem ser importados ao sistema pela empresa contratada e validados pela prefeitura.  

7.2.3.6.2 -  Após o final desta etapa a secretaria de educação deve fornecer documento de 

aceite.posterior á avaliação do procedimento; 

7.2.4. Testes Finais 

7.2.4.1. Após o levantamento, customizações (se houver), cadastro de tabelas, treinamentos e 

digitalizações a prefeitura deve, em conjunto com a empresa contratante, eleger funcionários-

chaves que irão participar do processo de validação final do sistema, com testes e 

homologações necessárias. 

7.2.4.2. Após os testes finais a prefeitura deve emitir documento de aceite final à empresa contratadae 

agendar a entrada em produção da solução, que pode ocorrer de maneira integrada com todos 

os módulos ou gradualmente, de acordo com necessidade momentânea da prefeitura. 

7.2.4.3. Os prazos totais de implantação considerando todas as fases de levantamentos, customizações, 

digitalizações, treinamentos, cadastro de tabelas e testes finais não pode ultrapassar 180 (cento 

e oitenta dias) a contar do início das atividades pela empresa contratada.  

7.2.4.4. Um documento final de aceite da implantação deve ser emitido pela prefeitura, declarando 

finalizado o procedimento geral de implantação do sistema. 

 

 

8 -  MANUTENÇÃO 

 

8.1. O suporte deve acontecer em horário comercial local, de segunda à sexta-feira, via suporte do 

sistema, email, chat ou telefone. Os canais de suporte por email, chat e por telefone devem ser 

centralizados em usuários definidos pela Secretaria de Educação. A empresa contratada deve 

fornecer ambiente de chat que deve ter seu acesso a partir de uma tela no sistema, com este recurso 

sendo liberado por pessoas-chaves pela Secretaria de Educação da prefeitura.  

8.2. O sistema deve possuir uma área para abertura de chamados com o suporte da empresa contratada. 

Este chamado deve possuir um número identificador (ticket) e deve ser inteiramente feito atrávesdo 

ambiente do sistema. Deve ser ainda possível disponibilizar esse módulo de suporte para os 

usuários que a Secretaria de Educação definir, evitando assim solicitações desnecessárias causando 

atraso na solução de chamados urgentes. Os chamados devem conter o nome do usuários 

solicitante, a data e a hora, o título do chamado, o tipo do chamado (que deve ser uma lista pronta, 

preestabelecida), a descrição do problema e a possibilidade de se enviar anexo.  

8.3. Todos os chamados devem possuir um relatório de atendimento que pode ser acessado pela 

prefeitura, com horário de abertura, status e finalização.  

8.4. A empresa contratada deve fornecer um canal de suporte técnico bem como um canal para suporte 

de dúvidas. Ambos podem ser o mesmo desde que todas as necessidades quanto à correta utilização 

do sistema sejam sanadas. 

8.5. O serviço será realizado em 3 (três) creches, 19 (dezenove) escolas da rede municipal de ensino do 

município de Iguape. 

 
 
 

9 - DAS CONDIÇÕESDE GARANTIA 
 
9.1-ADetentoradoCont ra todeverágarantirosmaisaltospadrõesdequalidadedoobjetocontratado, 

atendendoaslegislaçõespertinenteseasdeterminaçõesestabelecidaspor lei. 

 
Oobjetofornecidopelaempresadeveatenderatodasasexigênciaseditalíciasedalegislaçãoaplicável ao 

caso, incluindo todasaslicençase autorizaçõesnecessárias. 
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Declaramos queadescriçãodos objetos nãofrustraacompetitividadedocertamenemas disposições 
daLein.º8.666/93eassúmulasdoTCE equeas exigênciassãoimprescindíveiseestãodeacordo com 

asnormasvigentes. 
 
 

 

Iguape, 26deJaneiro de2016. 

 

 

 

Marco Aurélio Maciel Fortes 

                                      Diretor Departamento de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOII 
 

 
 
 
 
 

MODELODE DECLARAÇÃODE PREENCHIMENTODOS 

REQUISITOSDAHABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA) 
 
 
 
 

(Nomeda  empresa)....................................................,  CNPJ  n.º  ..........................,  sediada  na 

................................(Endereço).....................................................,(Cidade/Estado), declara,sobas 

penasdaLei,quepreencheplenamenteosrequisitosdehabilitaçãoestabelecidosnopresente Edital, do 

Pregão Presencialn.ºXX/2015, cientedaobrigatoriedadededeclarar ocorrênciasposteriores. 
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LocaleData. 

 
 
 
 

 
(AssinaturaeCarimbo do RepresentanteLegal)
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ANEXOIII 
 
 
 
 

MODELODE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

 
(PAPEL TIMBRADODA EMPRESA) 

 
 
 
 

A    empresa    ..........................................................................,    inscrita    no    CNPJ    sob    n.º 

...............................,sediada na.......................................................,neste atorepresentadapelo(a)Sr. 

(a)....................................,residenteedomiciliadona.........................................................,portador da 

cédula de identidade RG .................................., inscrito no CPF  sob o n.º............................, 

detentordeamplospoderes paranomeaçãoderepresentanteparalhefaçaas vezesparafins licitatórios,    

confere-os    à    ..............................................,    residente    e    domiciliado    na 

.........................................................,portadordacéduladeidentidadeRG .................................., 

inscritonoCPFsobon.º............................,comofimespecíficoderepresentaraoutorganteperante a 

Prefeitura  Municipal de Iguape/SP, no Pregão Presencial n.º  XX/2015,podendo assim, retirar 

editais,proporseucredenciamentoeofertaemlances verbais emnomedarepresentada,eainda 

assinaratas,contratos defornecimentodeprodutos,firmarcompromissos,enfim,todos aqueles atos 

quesefizeremnecessáriosparao bome fiel cumprimento do presentemandato. 
 
 
 
 

LocaleData. 
 
 
 
 

Outorgante(reconhecer firma) 
 
 
 
 

Outorgado
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ANEXOIV 
 
 

 

MODELODE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

 

(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA) 
 

PREGÃOPRESENCIAL– Nº 07/2016. 

 
 
ANEXOIII– FORMULÁRIOPADRONIZADO DEPROPOSTA 
 

 
 

 
RazãoSocial: 

 
Endereço: 

 
Cidade: 

 
CEP: 

 
Fone/Fax: 

 
E-mail: 

 
CNPJ nº. 

 

 

 

Aempresa  ,inscrita no  CNPJ sob  o  n.º  , inscrição estadual n.º   , estabelecida à   , n.º 

,Bairro ,nacidadede ,telefone ,fax ,vem pelapresenteapresentar 

abaixosuapropostapararegistrodepreçosobjetivandoaaquisiçãode“Software de gestão”, visando 

aquisiçãofuturapelaPrefeituraMunicipaldeIguape. 

 
 

 

1 –OBJETO 
 

1.1- Contrataçãode empresa para prestação de serviço por meio de disponibilização de licença de uso 
de solução em software destinados à gestão educacional, além dos respectivos serviços necessários 

para sua correta implantação e manutenção, conforme Termo de Referência, elaborado pela 

SecretariadeEducação, com entregaparcelada, conforme Termo de Referência-AnexoI, desteEdital. 
 
 

LOTE UNICO 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VR UNIT VR TOTAL 

1 12 Meses “Disponibilização de licença de uso de solução 

em software destinados à gestão educacional, 

além dos respectivos serviços necessários para 

sua correta implantação e manutenção”. 

  

VALOR TOTAL R$                               (POR EXTENSO) 

 

 

 

Dadosdorepresentantedaempresaqueassinaráotermodecontrato,conformeconstana 
procuração oucontrato social. 
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Nome: 

 
Identidade– RGn°.                                                                    Órgão expedidor: 

 
CPFnº 

 
 

1–Oprazodeeficáciadestapropostaéde60(sessenta)dias,acontardadatadaentregadeseu respectivo 

envelope(art. 64, § 3º, daLeiFederalnº8.666/93). 

 
 

2–Aeficáciasuspensivadosrecursoshierárquicosqueforeminterpostosnocursodalicitação estender-se-á 

ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, daLeiFederalnº8.666/93; 

 
 

DECLARAÇÕES 
 
 

a) Declaro,sobaspenasdalei,queosprodutospornósofertadosatendemtodasasnormas 

técnicasaplicáveisao objeto deacordocoma legislação vigente.  

 

b) Declaroqueospreçosacimaindicadoscontemplamtodososcustosdiretoseindiretosincorridos 

nadatadaapresentaçãodestapropostaincluindo,entreoutros: tributos,encargossociais,material, 

despesasadministrativas, seguro,freteelucro. 
 
 

 
LocaleData: 

 

 

 
 

Assinaturado(s) representante(s) legal(is): 

 

(identificação CNPJ)
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ANEXOV 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Inciso Vdoart. 27daLein.º8.666/93, acrescido pela Lein.º9.854/99). 
 
 
 

 
 

A empresa............................................................,CNPJn.º..........................................,por intermédio 

deseu representantelegal, o (a) Sr. (a) .......................................................................,portador (a) da 

CarteiradeIdentidaden.º..................................edoCPF n.º....................................,DECLARAque, 

sobaspenasdaLei,parafinsdodispostonoincisoVdoart.27daLein.º8.666,de21dejunhode 

1993, acrescidopelaLein.º9.854, de27 deoutubro de1999, quenão emprega menor de18 (dezoito) 

anosem trabalho noturno, perigoso ou insalubreenão emprega menor de16 (dezesseis) anos. 

Ressalva:emprega(ou não)apartir dequatorze anos, na condição deaprendiz(...). 

 

 

(Localedata) ,de de2016. 
 
 
 
 

 
Assinaturae carimbo 
(Representantelegal). 

 

 
 
 
 
 

Obs: emcasoafirmativo, validararessalvaacima.
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ANEXOVI 
 
 
 
 

DECLARAÇÃODE MICROEMPRESAOUEMPRESADE PEQUENO PORTE 
 

 
 
 
 
 

Osignatário da presente, o senhor  , representante legalmenteconstituídodaproponente  

,declarasobaspenasdaLei,quea

mesmaestá estabelecida sob o regime legal de   (microempresaou
empresadepequenoporte),LeiComplementarn.º123, de14 dedezembro de2.006, sendo que: 

 
a)areceitabrutaanualdaempresanãoultrapassaodispostonosincisosI(ME)eII(EPP)doart.3º 

daLeiComplementarn.º123 de14 dedezembro de2006. 

 
b)nãotemnenhumdosimpedimentosdo§4ºdoart.3º,damesmalei,cientedaobrigatoriedadede declarar 

ocorrênciasposteriores. 
 

 
 

Localedata, , de de2016. 
 
 
 
 

 
(nomee assinaturado responsável legal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 

Apresentar fora dos envelopes, junto com os documentos de credenciamento (Pregão 

Presencial).
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ANEXOVII 

 

 
MINUTADOCONTRATO 

 

 
 
 

CONTRATO 
VALIDADE:12 (DOZE) MESES 

 

 
 
 

QUE ENTRE SI CELEBRAM OMUNICÍPIODEIGUAPEE 

A(s)EMPRESA(s)ABAIXORELACIONADA(s), VISANDO A 

CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 

CONFORMESEGUE: 
 
 
 
 
 

PelopresenteCONTRATO,deumladooMUNICÍPIODEIGUAPE,pessoa jurídicadedireito público 

interno,inscritano CNPJsobn.ºXXXXXXXXXX, estabelecidana localizadanaAvenida: 

PrincesaIsabel,n.º599,Centro,Iguape,EstadodeSãoPaulo,representada 

nesteatopelasuaPrefeitaMunicipal,aSra.LUMI ISHIDACABRALMUNIZ,brasileira,casada, 

professor,portadordaCéduladeIdentidade n.ºXXXXXXX- SSP/SPedoCPFnº.XXXXXXX,ede 

outroladoaempresa: ,pessoajurídicadedireito privado,    inscrita    no    CNPJ/MF  sob   nº    ,  com  

sede   na  Rua 

,n.º ,nacionalidadede ,nesteatorepresentadapeloSenhor (a),portador(a)daCéduladeIdentidade,RGnº e 

inscrito (a) noCPF/MFnº , comospreçosdositensabaixo relacionados: 

 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
UNID. 

MEDIDA 

 

QTD 
 

VALOR UNIT. 
VALOR 

TOTAL 

 

doravantedenominadosCONTRATADOS,resolvemregistraros preços,comintegralobservância 

daLein.º10.520/02, subsidiariamente, aLein.º8.666/93, mediantecláusulase condições seguintes. 
 
 

 

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO 
 

 

1.1 O objeto deste,CONTRATOdo tipoMENORPREÇO GLOBAL, visandoa“Contratação de 

empresa para prestação de serviço por meio de disponibilização de licença de uso de solução em 

software destinados à gestão educacional, além dos respectivos serviços necessários para sua 

correta implantação e manutenção, conforme Termo de Referência, elaborado pela Secretaria 

de Educação”,comentregaparcelada,emconformidade com as 

especificaçõesprevistasnoAnexoIepropostaapresentadanoPregão Presencialn.º07/2016. 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA -VALIDADEDOCONTRATO 
 
 

2.1-O presenteCONTRATO terávalidadepor12(doze)meses,apartirdadatadesua assinatura. 
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CLÁUSULATERCEIRA –DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  
 
3.1-Osserviços serãoexecutados,deacordo comaautorizaçãodefornecimentodo 

Departamentosolicitantecontendoadescriçãodos serviços executados ,os 

quantitativoseolocaldeexecução, sendoenviadosnoprazomáximode 

30(trinta)diascorridos,apósorecebimentodarequisiçãoe referido Pedido deCompra, 

acompanhadodaNotaFiscal. 

 
3.2 –OobjetodapresenteContrato serarecebido: 

 
a)provisoriamente,paraefeitodeposteriorverificação desuaconformidade comaespecificação e, 

sendoatestadasuaqualidadeeconformidadeaostermos doEdital,oobjetoserárecebidoemcaráter 

definitivo; 

 
b) definitivamente, apósaverificação daqualidadeequantidadedosmesmos; 

 
c)serão rejeitadosnorecebimento,osobjetosfornecidoscom especificaçõesdiferentesdasconstantes no 

ANEXOI, devendo asuasubstituiçãoocorrer naformaeprazosdefinidosno item abaixo. 

 
3.3-Casoo(s)produtos(s)sejamconsideradosINSATISFATÓRIOS,serálavradoTermode Recusa, 

noqualseconsignaráas desconformidades verificadas,devendosersubstituído,noprazomáximo abaixo 

fixado: 

 
a)sedisserrespeitoàespecificação,rejeitá-lonotodo,determinandosua 

substituiçãoourescindindoacontratação, semprejuízodaspenalidadescabíveis; 

a.1)nahipótesedesubstituição, aContratadadeveráfazê-laem conformidade coma indicaçãoda 

Administração,noprazomáximode72(setentaeduas)horas,contadosdanotificaçãopor escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado; 

b)sedisserrespeitoàdiferençadas características doobjeto,determinarsuacomplementaçãoou 

rescindiracontratação,semprejuízo daspenalidadescabíveis; 

b.1)nahipótesedecomplementação,aContratadadeveráfazê-laemconformidadecomaindicação da 

Contratante,  noprazo  máximode 02  (dois) diasúteis,  contadosda notificaçãopor  escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 
 
 

 

CLÁUSULAQUARTA- DOSPREÇOS 
 
 

4.1-OspreçosajustadosparaaexecuçãodoobjetodestePregãosãoosconstantesdo Contratoserãofixos 

ereajustáveis,salvonocasodasexceçõesdescritasnaCláusula Quinta. 

 
4.2-Opreço deveráserfixo,equivalenteaodemercado nadatada apresentaçãodaproposta,para pagamento 

naformaprevistano Edital. 

 
4.3-Deverãoestar incluídasno preço, todasasdespesasnecessáriasà entregadoobjetodesta licitação, 

semquaisquer ônusparaaAdministração,taiscomo frete, tributos, etc.
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CLÁUSULAQUINTA- DAS ALTERAÇÕES DOSPREÇOS 
 
5.1 - Duranteavigênciado Contrato, ospreçosregistrados serão fixosepassíveisde 

recomposiçãoereajuste, desdeque comprovadasaocorrênciadesituaçãoprevistana alínea“d”do 

incisoIIdoartigo65,bemcomo§8ºdoartigo65daLein.º8.666/93,respectivamente,oude redução 

dospreçospraticadosno mercado. 

 
5.2-Ocorrendo avariação depreços,nahipótese acimacitada,o beneficiário doregistropoderá solicitara 

atualizaçãodospreços, atravésdepedidoformal endereçado aoMunicípiodeIguape, 

instruídocomdocumentosquecomprovemaprocedênciadopedido,taiscomo: listadepreçosdos 

fabricantes, comNotasFiscaisde compra imediatamente anterioreseposterioresàvariação alegadaà 

prestação dos serviços, matérias-primas, componentesoudeoutrosdocumentos. 

 
5.3-Mesmocomprovadaasocorrênciasdashipótesesprevistasnaalínea“d”doincisoIIdoartigo 

65,bem como §8ºdo artigo65daLeinº8.666/93,aAdministração,sejulgarconveniente,poderá optar por 

cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório. 

 
5.4-Comprovadaareduçãodos preços praticados nomercadonas mesmas condições doregistroe, 

definidoo novo preço máximo  a ser pago pela Administração, o fornecedor  registrado será 

convocadopeloMunicípiodeIguapeparaaalteração,poraditamento,doContrato não superior a 25% 

,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãono DiárioOficialdo Estado deSão Paulo. 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 

6.1-Ospagamentosserãoefetuadosematé30(trinta)dias,contadosdadatadoAtestadode 

Fornecimento eliberação daNotaFiscalpelaSecretariasolicitante. 

 
6.2 - Anotafiscalsomenteserá liberadaquando o cumprimentodo Contratoestiver emtotal conformidade 

com asespecificaçõesexigidaspelo município. 

 
6.3-Naeventualidadeda aplicaçãode multas,estasdeverãoserliquidadassimultaneamente com 

parcelavinculada ao evento cujo descumprimento der origemàaplicação dapenalidade. 

 
6.4-Asnotasfiscaisdeverãoseremitidasemsistemaeletrônico(NotaFiscalEletrônica) emmoeda 

correntedopaís,excetoparaempresasqueestejaminstaladas emmunicípiosqueaindanãopossuam 

talsistema. 

 
6.4.1-JuntamentecomaNotaFiscal,acontratadadeveráapresentaroCertificadodeRegularidade 

doFGTS,CNDT -DébitosTrabalhistaseCertidãoConjuntaNegativadeDébitosouCertidão 

ConjuntaPositivacomEfeitosdeNegativa,relativosaTributosFederais,INSS,àDívidaAtivadaUniãoe 

aContribuiçõesSociais, expedidapelaSecretariadaReceitaFederalepelaProcuradoriaGeralda 

FazendaNacional.
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6.5-OCNPJdacontratadaconstantedanotafiscalefaturadeveráseromesmodadocumentação 
apresentadano procedimento licitatório. 

 
6.6-Acontratadadeveráfornecerosdadosbancários(banco,agênciaenúmerodaconta)para 

depósitosreferentesaospagamentos,conforme exigênciadaMunicipaldeFinanças. 

 
6.7 - OISSQN sedevido serárecolhido, naformado Código Tributário Municipalvigente. 

 
6.8-Nenhumpagamentoseráefetuado aoproponentevencedorenquantopendentedeliquidação quaisquer 

obrigaçõesfinanceirasque lheforam impostas, emvirtudedepenalidadeou inadimplência, semque isso 

geredireitoao pleito dereajustamento depreçosou correção monetária. 
 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DASOBRIGAÇÕES 

 
7.1 - Da Contratante: 

 
7.1.1 -Receber os serviços conformeespecificado no Editaldo Pregão Presencialn.º07/2016; 

 
7.1.2 - Atestar nasnotasfiscais/faturasa efetiva entregado objeto desta licitação; 

 
7.1.3 - Aplicar a empresavencedoraaspenalidades, quando for o caso; 

 
7.1.4-Prestaracontratadatodaequalquerinformação,porestasolicitada,necessáriaàperfeita execuçãodo 

Contrato; 

 
7.1.5-Efetuaropagamentoàcontratadanoprazoavençado,apósaentregadaNotaFiscalnosetor competente; 

 
7.1.6 -Notificar, por escrito, àContratadada aplicação dequalquer sanção; 

 
7.1.7-GarantiràContratadaodireitoaocontraditórioeampladefesanoscasosemqueforem exigidastrocasou 

no casode aplicação desanção; 

 
7.1.8-Informaràcontratada,eventuaisdefeitosidentificadosmesmoapósorecebimentoeexigira 

suasubstituição ou reparação,conformeocaso. 

 
7.2 - Da Contratada: 

 
7.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação deacordo comasespecificaçõescontidasnoEditale anexos; 

 
7.2.2 - Pelo não cumprimento deste item,o bemserá tidocomo não entregue, aplicando-se assanções 

adiante estipuladasparao caso de inadimplemento; 

 
7.2.3-Substituir,noprazode72(setentaeduas)horasqualquerprodutoqueapresentedefeitoou por 

manuseio inadequado no transporteoufabricação.
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7.2.4-Arcarcomtodososcustosda execução noscasosde não atenderemascondiçõesdo edital. 

 
7.2.5 -Cumprir rigorosamenteo prazo deentrega, esefor o caso asubstituiçãodos serviços executados. 

 
7.2.6 -Retiraro Pedido deCompras e assinaro Contratonosprazosestipuladosno edital. 

 
7.2.7-Pagartodosostributosqueincidamouvenhamincidir,diretaouindiretamente,sobreos produtos. 

 
7.2.8 -Manter, duranteaexecuçãodaAta,asmesmascondiçõesdehabilitação; 

 
7.2.9-ComunicaràPrefeitura,imediatamente,qualquerocorrênciaouanormalidadequevenha interferirno 

fornecimentodosserviços objetivados napresente licitação; 

 
7.2.10-Responderpordanosmateriaisefísicos,causadosporseusempregados,diretamenteà 

PrefeituraMunicipaldeIguapeou a terceiros, decorrentesdesua culpaou dolo. 

 
7.2.11- Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicaçõesformais. 
 

 
 

CLÁUSULAOITAVA - DAFISCALIZAÇÃO 

 
8.1-AAdministração,atravésdoDepartamentodaEducação,exerceráamaisamplaecompleta 

fiscalizaçãonaexecução dostermosdestaAta, devidamentedesignadapelamesma. 
 

 
 
 

CLÁUSULA NONA- DARESCISÃOCONTRATUAL 
 

 
 

9.1 – O contrato poderáser rescindidanos seguintescasos: 

 
a) Persistênciadeinfraçõesapósa aplicação dasmultasprevistasnaCláusulaDécima; 

b)ManifestaimpossibilidadeporpartedaContratadadecumprirasobrigaçõesassumidaspela 

ocorrênciadecaso fortuito ou força maior, devidamentecomprovado; 
c) Interessepúblico, devidamente motivado e justificado pelaAdministração; 
d) Demaishipótesesprevistasno art. 78 daLein.º8.666/93, bem como deste Contrato; 

e)Liquidação judicialou extrajudicialoufalênciadaContratada; 

f) Responsabilização por prejuízoscausadosàAdministração. 
 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOCANCELAMENTODOCONTRATO DO 

FORNECEDOR 
 

 
 

10.1-OfornecedorteráoseuContratoCANCELADO,porintermédiodeprocesso administrativo 

específico,assegurado o contraditório eaampladefesa:
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a) PelaAdministração, quando: 
I-O fornecedornãoaceitarreduziropreçoregistrado,nahipótesedeestesetornarsuperioràqueles 

praticadosno mercado; 

II -Por razõesde interessepúblico, devidamentemotivado e justificado; III 

-Não cumprir asobrigaçõesdecorrentesdo contrato; 
IV- Não comparecer ou se recusar a  retirar, no prazo estabelecido, os Pedidos de Compra 
decorrentesdo Contrato; 

 
b)Pelo fornecedor, quando: 

 

I-Comprovaraimpossibilidadedecumpriras exigências do Contrato,porocorrênciadecasofortuitoou 

deforçamaior; 

II-Oseupreçoregistradosetornar,comprovadamente,inexequívelemfunçãodaelevaçãodos preçosde 

mercado dosinsumosquecompõeo custo do objeto. 

 
10.2-Emqualquerdashipótesesacima, concluídooprocesso,oMunicípiodeIguapefaráodevido 

apostilamentono Contratoe informaráaosfornecedoresanovaordemderegistro. 
 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DASPENALIDADES 

 
11.1-Oscasosdeinexecuçãodoobjeto deste Contrato,errode execução, execução imperfeita, atraso 

injustificadoe inadimplemento contratual, sujeitaráoproponentecontratado àspenalidadesprevistas 

noart.7ºdaLein.º10.520/02,bem como,nos arts.86eart.87daLein.º8.666/93,das quais destacam-se: 

 
a) Advertência; 

b)Multa; 

c)Suspensãotemporáriadeparticipação emlicitaçõeseimpedimentodecontratar comomunicípio, no 

prazo de até05 (cinco)anos; 

d)Declaraçãode inidoneidadepara contratar comaAdministraçãoPública, emgeralenquanto 

perduraremosmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitação perantea própria 

autoridadeque aplicou apenalidade, queserá concedidasemprequeo contratado ressarcir a 

Administraçãopelos prejuízos resultantes edepois dedecorridooprazodesançãoaplicadacombase 

naalínea anterior, facultado ao contratado o pedido dereconsideração dadecisão da autoridade 

competente, no prazo de10 (dez) diasdaaberturadevistasao processo. 

 
11.2- Em caso de aplicação de penalidade pecuniária, esta será descontada nos créditos da 

Contratada. 

 
11.2.1-Nãohavendocréditosparaabatimentodamulta, estadeveráserrecolhidaaoscofresda 

Contratanteematé05(cinco)diasúteis,acontardaintimaçãodadecisão administrativaqueatenha 

aplicado,sendo que apósessadatacomeçarão acorrer jurosmoratóriosde1% (umporcento)ao mês e 

atualizaçõesmonetárias. 

 
11.2.2-  Caso  não  seja recolhida no  prazo  acima,  o  valor  seráinscritoem dívida  ativa e será 

promovidaa cobrança judicial, semprejuízo dasdemaiscominaçõeslegais. 

 
11.3-Após aaplicaçãodequaisquerdas penalidades acimaprevistas,realizar-se-ácomunicação escritaà 

empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
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advertênciae multade mora), constandoo fundamento legaldapunição, informando aindaqueofato 
sejaregistrado no cadastro correspondente. 

 
11.4-Oprazoparadefesapréviaquantoàaplicaçãodepenalidadeéde 05(cinco)diasúteis 

contadosdadatada intimação do interessado. 

 
11.5-Orecursoouopedido dereconsideração relativoàspenalidadesacimadispostasserádirigido 

aoDepartamentodaunidaderequisitante,oqualdecidiráorecursonoprazode05(cinco)diasúteisepedidosde

reconsideração, no prazo de10 (dez) dias úteis. 

 
11.6- A  inexecução total ou parcial do Contratoensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais eas previstas emLei,cujos motivos paraareferidarescisãosãoos previstos noart.78da Lei 

n.º8.666/93. 
 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DO FORO 

 
12.1-Aspartescontratantesficamobrigadasaresponderpelocumprimento desteavençamento 

peranteoForodaComarcadeIguape,EstadodeSãoPaulo,comrenúnciaexpressa aqualqueroutro, por 

maisprivilegiado quesejaou se torne. 
 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

 
13.1- O vencimento da validade do termo Contratualnão cessa a obrigação da 

CONTRATADAde cumprir os termoscontratuaisassinadosatéadatadevencimento da mesma. 

 
13.2-A Administraçãonãoseobrigaautilizaro Contratoseduranteasuavigência 

constatarqueospreçosregistradosestãosuperiores aospraticadosnomercado,nasmesmas especificaçõese 

condiçõesprevistasno Contrato. 

 
13.3-AAdministração,aoseuexclusivocritério,poderá,duranteos últimos 30(trinta)dias de vigênciado 

Contrato,determinaragradativareduçãoouaumentodofornecimento, atéaelaboração deumnovo contrato. 

 
13.4-Todososprazosconstantes emcadatermocontratualserãoemdiasúteis,salvodisposição expressaem 

contrário eemsuacontagemexcluir-se-áodiade início eincluir-se-áodiado vencimento. 

 
13.5-A despesacomacontratação correráàcontadaDotaçãoOrçamentáriavigentenaépocada emissãodo 

pedido de compraemitido pelo Departamento deLicitaçõeseContratos. 

 
13.6–Fazemparteintegrantedeste Contrato, 

independentementedetranscrição,ascondiçõesestabelecidasnoEditalseusanexoseasnormascontidasnaLe

i n.º10.520/02, subsidiariamente, aLein.º8.666/93. 

 
13.7-Estandojustas econtratadas,firmamopresente Contrato,em04(quatro)vias,peranteas 

testemunhasabaixoindicadas, para todososfinse efeitosdedireito.
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Iguape,  de de2016. 
 
 
 
 

 
ÓRGÃOGERENCIADOR 

Prefeitura MunicipaldeIguape 

LumiIshidaCabral Muniz-PrefeitaMunicipal 
 

 
 
 
 
 
 

FORNECEDOR 

Empresa 

RepresentanteLegal
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE  

E  

INVIOLABILIDADE A PATENTE OU MARCA 

 

 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 

 

REF. PREGÃO N.º xx/xx 

 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

 

 

..........................................................................................................................., inscrita no CNPJ 

nº............................., representada pelo(a) Sr(a).............................................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº.................................. e do CPF nº..............................., DECLARA, para fins do 

disposto no edital do certame em epígrafe, na Súmula nº. 14 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo e do V. Acórdão TC 1967/009/07, que é legítima proprietária do Software ofertado, não 

havendo infrações a qualquer patente ou marca, direito exclusivo ou autoral, excluindo completamente o 

risco deste órgão estar adquirindo produtos desqualificados ou que violem direitos autorais. 

 

A presente declaração é feita sob as penas da Lei. 

 

 

XXXXXXXX, de de 2016. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

Nome da firma licitante e nº do CNPJ/ Cargo 

Nome por extenso do Representante Legal 

(Reconhecer firma)  
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ANEXO IX 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2016 

PROCESSO Nº XX/2016 

Denominação: 

CNPJ nº: 

Endereço: 

E-mail: 

Município:        Estado: 

Telefone:          Fax: 
 

 

 

 

 ATESTAMOS para fins de participaçãodo  Pregão  Presencial  n.º  XX/2016,  conforme 

exigência  da  alínea  “b”  da  cláusula  8.1. IIIdo  Edital  que  a  empresa 

__________________________________ através de (representante legal ou preposto  devidamente  

indicado)  visitou  e  tomou  conhecimento  dos  principais  locais  e  das condições em que serão prestados 

os serviços.   

 

 

 

________________, ___ de _________ de 2016 

___________________________  

RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA  

Carimbo e assinatura 
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ANEXOX 

PROTOCOLODE RETIRADADE EDITAL 

Pregão Presencialnº 07/2016  

Encerramento: 15 deMarçode2016, as09h30min. 
 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço por meio de disponibilização de 

licença de uso de solução em software destinados à gestão educacional, além dos respectivos 

serviços necessários para sua correta implantação e manutenção, conforme Termo de 

Referência, elaborado pela Secretaria de Educação. 
 
 

SenhorLicitante, 

Visandocomunicaçãofuturaentrea Prefeitura Municipalde Iguape/SP eessaempresa,solicitode 

VossaSenhoriapreencheropresentePROTOCOLODERETIRADADEEDITAL eremeterà Comissão 

PermanentedeLicitação pelo e-mail:licitacao@iguape.sp.gov.br. 

 
A nãoremessadoPROTOCOLOeximeàComissãoPermanentedelicitaçãodacomunicaçãode 

eventuaisretificaçõesocorridasnoinstrumentoconvocatório,bem comodequaisquerinformações 

adicionais. 

 

Razão 
Social:- 

CNPJnº.  I.E. nº.  

Endereço:  

E-mail: 

Cidade: Estado: 
 

Telefone: Fax: 
 

Pessoapara contato: 

RETIRAMOS,atravésdoacessoàpáginawww.iguape.sp.gov.br,nestadata,cópiadoinstrumento 
convocatório doPregãoPresencialnº 07/2016. 

Local: , de De2016. 

 

Assinatura/Carimbo empresa 

mailto:licitacao@iguape.sp.gov.br
mailto:licitacao@iguape.sp.gov.br
http://www.iguape.sp.gov.br/
http://www.iguape.sp.gov.br/
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