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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1/20151811-01-

CP/PMM-SEMED 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e execução de 

projeto educacional integrado, voltado a promover inclusão digital, com 

práticas, conteúdos, e à modernização da gestão educacional da rede 

municipal de ensino de Marituba. 

 
 
A sessão pública de abertura da concorrência pública será realizada, no dia e horário 

abaixo indicados, na Sala de Licitação da PMM, localizada na Rodovia BR 316, KM 13, 

s/nº, Centro, Marituba/PA. 

 
 
Recebimento dos envelopes até: 

Data Limite: 11/01/2016 

Hora: 10:00h 

 
ESCLARECIMENTOS:  

Serão fornecidos pela Comissão de licitações, desde que solicitado por escrito, nos dias 

úteis com 24 horas de antecedência à data de Abertura, no endereço acima ou através do 

e-mail: cplmarituba@hotmail.pa.gov.br. 

 

RETIRADA DO EDITAL: 

Os interessados em participar desta Licitação poderão retirar a documentação pertinente, 

na Sala de Licitação da PMM, localizada na Rodovia BR 316, KM 13, s/nº, Centro, 

Marituba/PA ou através de e-mail a ser solicitado através do endereço: 

cplmarituba@hotmail.pa.gov.br. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA torna público que realizará licitação sob 

modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, de acordo com 

a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações da Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e os termos deste edital, para a contratação 

de empresa especializada para implantação e execução de projeto educacional integrado, 

voltado a promover inclusão digital, com práticas, conteúdos, e à modernização da gestão 

educacional da rede municipal de ensino de Marituba. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A concorrência será realizada em sessão pública, realizada em conformidade com 

a legislação citada neste edital, e iniciar-se-á com o credenciamento dos 

interessados em participar do certame. 

1.2. A sessão será conduzida pelo Servidor designado com o auxílio da Equipe de 

Apoio. 

1.3. As fases de processamento da concorrência observará sequencialmente, as 

etapas estabelecidas neste edital. 

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para implantação e execução de projeto 

educacional integrado, voltado a promover inclusão digital, com práticas, 

conteúdos, e à modernização da gestão educacional da rede municipal de ensino 

de Marituba. 

 

3. ITEM ORÇAMENTÁRIO 

3.1. As despesas decorrentes do contrato resultante da presente Licitação correrão 

por conta da dotação orçamentária na rubrica de Secretaria Municipal de 

Educação a seguir: 

 

Dotação Orçamentária: 

Ficha: 1144 

Exercício: 2015 

Fonte de Recurso: 0.2.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB 

Classificação Institucional: 02.04.04 – Fundo de Manutenção e Desenv. Educação 

Básica – FUNDEB 

Funcional Programática: 12.361.0005.2100.0000 – Funcionamento do Ensino 

Fundamental(40%) 

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Sub-elemento da Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoas Jurídica 

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

Ficha: 160 

Exercício: 2015 

Fonte de Recurso: 0.1.01 – Impostos 

Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED. 

Funcional Programática: 12.122.0005.2013.0000 – Manutenção das Atividades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Sub-elemento da Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoas Jurídica 

 

 

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS. 

4.1. Os interessados poderão formular consultas por escrito nos dias úteis com 24 

horas de antecedência à data de Abertura através do e-mail 

cplmarituba@hotmail.pa.gov.br 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO. 

5.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

5.1.1. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária com a 

Administração Local; 

5.1.2. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

5.1.3. Estejam sob processo de falência, recuperação judicial, dissolução ou 

liquidação. 

 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes contendo a "Habilitação", a “Proposta Técnica” e a “Proposta de 

Preços” deverão ser protocolados ou encaminhados por via postal, devidamente 

fechados, impreterivelmente, no seguinte endereço: 

 

LOCAL: Sala de Licitação da PMM, localizada na Rodovia BR 316, KM 13, 

s/nº, Centro, Marituba/PA, no horário das 08h00 às 14h00. 

 

6.1.1. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 

 

6.2. O Município de Marituba não se responsabilizará por envelopes de "Habilitação”, 

“Proposta Técnica” e “Proposta de Preço" bem como outras documentações que 

não sejam entregues no local, na data, no horário e nas condições definidas neste 

edital. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento será realizado na sessão pública. 

7.2. O representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento 

equivalente e, ainda: 

7.2.1. Se proprietário, apresentar original ou cópia autenticada do documento 

constitutivo da empresa e da última alteração, onde constem expressamente 

poderes de representação para exercer direitos e assumir obrigações. 

7.2.2.  Se representante legal deverá apresentar procuração por instrumento 

particular ou público, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

certame. 

7.2.2.1.  Na hipótese de procuração por instrumento particular, a mesma 

deverá vir acompanhada de cópia autenticada do documento constitutivo do 

proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade / 

competência do outorgante para constituir mandatário. 
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7.3.  Para fins de credenciamento deverá ser utilizado modelo constante no Anexo VII 

deste edital. 

7.4. O representante que não se credenciar perante a Comissão Permanente de 

Licitações, embora não seja impedido de acompanhar a sessão pública, não 

poderá se manifestar. 

7.5. Em atendimento à Lei Complementar nº 123/2006, as empresas de pequeno porte 

(EPP) e as microempresas (ME), deverão juntar aos documentos de 

credenciamento uma declaração de que se enquadram nas exigências previstas 

na Legislação, conforme Anexo X, para os fins dos benefícios constantes do 

Capítulo V da mesma Lei. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 

relacionados em acordo com os itens seguintes do presente edital, e com 

observância de todas as condições estabelecidas. 

8.2. Para habilitar-se no certame, os interessados deverão apresentar: 

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 

8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; ou; 

8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em 

exercício; 

8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.  

8.2.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal.; 

8.2.6. Cópia da Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

8.2.7. Certidão de regularidade para com as Fazenda Federal , mediante Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos 

aos Tributos Federais e Divida Ativa da União) emitida no 

site(www.receita.fazenda.gov.br); 

8.2.8. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado. 
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8.2.9. Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado. 

8.2.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei nº 

12.440/2011; 

8.2.11. Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS – Instituto nacional 

de Seguridade Social, dentro do prazo de validade. 

8.2.11.1. Desde o dia 03/11/2014 não há emissão de certidão previdenciária. A Receita 

expede uma única Certidão que abrange a regularidade das contribuições 

previdenciárias e de terceiros; 

8.2.11.2. O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão 

Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá 

apresenta-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões 

ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência 

em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais 

administrados pela RFB e PGFN. 

8.2.12. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) 

dias, da data prevista para a apresentação dos envelopes. 

8.2.13. Serão aceitas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

8.2.14. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.2.15. A boa situação financeira de todas as licitantes será avaliada pelos Índices 

de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) iguais ou superiores a 1,0 e 

Grau de Endividamento (GE) iguais ou inferiores a 0,50 resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 

patrimonial.  
 

ILG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

ILC =   Ativo     Circulante  

           Passivo Circulante 
 

GE =   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                                 Ativo Total 
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8.2.16. Ao menos um atestado de bom desempenho anterior relativo a objeto de 

mesma natureza da presente licitação, conforme definido no Anexo I, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a 

licitante efetuou ou efetua serviços similares ao objeto deste edital, para o 

quantitativo mínimo de 4.400 (quatro mil e quatrocentos) alunos ou 14 

(quatorze) unidades escolares para serviços de apoio aplicados à educação 

informática e portal educacional, e comprovando a aptidão da licitante para o 

desempenho do objeto licitado, sendo permitido o somatório de atestados para 

este fim. (atestado fornecido por empresa privada deverá estar com 

reconhecimento de firma ou Nota Fiscal que comprovem a execução). 

8.2.17. Atestado de realização de visita técnica nas unidades escolares 01 à 28 do 

Anexo IX onde serão implantados e executados os serviços, durante o período 

compreendido entre a data de publicação deste edital e a data anterior ao dia 

para o qual está prevista a abertura dos envelopes, mediante prévio 

agendamento de horário junto a Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

pelo Tel. (91) 3256-3031, sendo que o atestado será fornecido mediante a 

entrega pela licitante dos comprovantes das visitas técnicas efetivamente 

realizadas nas referidas unidades escolares, ou, caso a licitante opte pela não 

realização das visitas, a declaração e termo de ciência e responsabilidade 

constante do Anexo XI. 

8.2.18. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo 

e cargo que ocupar na empresa, da pessoa que deverá assinar o contrato. 

Quando não for diretor, além da documentação supra, deverá apresentar 

procuração para tal, no ato da assinatura do mesmo. 

8.2.18.1. A não apresentação da documentação referente ao subitem 8.2.18 

não inabilitará a licitante, ficando facultado à Administração elaborar contrato 

em nome do representante legal da empresa, constante do contrato social. 

8.3.  Os documentos solicitados para habilitação quando não encaminhados em seus 

originais, poderão ser validamente apresentados: 

a) Por meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial; 

b) Por cópia autenticada nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93 alterada 

pela lei nº 8.883/94. 

8.3.1. Em todas as hipóteses, não serão aceitos protocolos ou documentos com 

prazo de validade vencido. 

8.4. Apresentar os seguintes documentos complementares: 

8.4.1. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da minuta constante do Anexo VI; 
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8.4.2. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivo para sua 

habilitação, conforme modelo constante do Anexo V; 

8.4.3. Dados para elaboração do contrato, conforme modelo do Anexo XII. 

 

9. Da Participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

9.1. Para comprovação da condição de microempresas e empresas de pequeno porte, 

a empresa deverá conter obrigatoriamente em sua razão social as expressões 

“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas 

abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme art. 72 da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.2. Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das respectivas 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

9.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 9.2 acima 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis 

previstas no item 16 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar para 

nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a licitação. 

 

10. Das Condições dos Documentos 

10.1. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 

licitante, sob pena de inabilitação, devendo ser observado: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

mesma; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

10.2. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade 

deverão possuir data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, tendo como 

referência a data de abertura da Concorrência Pública. 

10.2.1. Não se enquadram no subitem 10.2 os documentos que pela própria 

natureza não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de 

capacidade técnica. 

10.3.  As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar 

toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 

comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição, conforme previsto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/06. 
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10.4. Os documentos solicitados para participação nesta licitação quando não 

encaminhados em seus originais poderão ser validamente apresentados, por 

meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial ou por cópia 

autenticada nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

ou, ainda, por cópia simples quando a confirmação do seu teor puder ser feita 

pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”. 

10.4.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

10.4.2. Não serão aceitos documentos cujas datas ou quaisquer outras informações 

estejam rasurados; 

10.5. Serão considerados inabilitados os licitantes que não atenderem ao edital ou 

vierem a apresentar os documentos exigidos com rasuras, vícios ou defeitos que 

impossibilitem ou dificultem o seu entendimento. 

10.6. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a licitante por 

ele atingido, deverá declará-lo imediatamente por escrito, sob as penas da Lei. 

 

11.  DA PROPOSTA TÉCNICA 

11.1. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, com suas páginas numeradas e 

rubricadas e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem 

emendas, borrões, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sob pena de 

desclassificação. 

11.2. Deverá ser elaborada com extrema observância ao pleno atendimento a todos os 

termos do Anexo I – Termo de Referência e acompanhada das comprovações 

exigidas no Anexo II – Critérios de Avaliação e de Pontuação. 

 

12.  DA PROPOSTA DE PREÇO 

12.1. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, com suas páginas numeradas e 

rubricadas e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem 

emendas, borrões, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sob pena de 

desclassificação. 

12.2. Deverá ser observado o modelo constante do Anexo IV. 

12.3. O preço proposto deve ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

12.4. As propostas de preços não poderão impor condições não previstas neste edital e 

seus anexos. 

 

13. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

 

13.1. FASE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1): 
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13.1.1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

licitantes no dia 11/01/2016, às 10h00, em sessão pública a ser realizada Sala 

de Licitação da PMM, localizada na Rodovia BR 316, KM 13, s/nº, Centro, 

Marituba/PA. 

13.1.2. Divulgação dos licitantes habilitados e inabilitados, através de publicação no 

Diário Oficial do Estado do Pará, com abertura de prazo para recurso 

administrativo. 

13.1.3. Transcorrido o prazo recursal, será publicado no Diário Oficial do Estado do 

Pará, a data, horário e local para abertura dos envelopes nº 2 (proposta 

técnica) dos licitantes habilitados. 

 

13.2. FASE DE ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2): 

13.2.1. Abertura, em sessão pública, dos envelopes contendo as propostas técnicas 

dos licitantes habilitados, verificando-se a aceitabilidade e conformidade de 

cada proposta técnica com os requisitos deste edital, seguindo-se a 

oportunidade de demonstração presencial, quando as empresas licitantes 

deverão apresentar as características e funcionalidades dos serviços 

oferecidos, de modo a atender todas as exigências constantes do Anexo I. 

13.2.2. Ato contínuo será realizada a validação das propostas técnicas e a 

atribuição do Índice Técnico de cada Licitante – IT(L), nos termos do item 1 do 

Anexo II deste Edital. 

13.2.3. Serão considerados classificados os licitantes que obtiverem Pontuação 

Técnica – PT(L) igual ou superior 70% (setenta por cento) da pontuação 

máxima possível.  

13.2.4. A divulgação dos licitantes classificados e desclassificados, em ordem de 

pontuação, ocorrerá através de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, 

com abertura de prazo para recurso administrativo. 

13.2.5. Transcorrido o prazo recursal, será publicado no Diário Oficial do Estado do 

Pará, a data, horário e local para abertura dos envelopes nº 3 (proposta de 

preços) dos licitantes classificados. 

 

13.3. FASE DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 3): 

13.3.1. Na data designada ocorrerá a abertura, em sessão pública, dos envelopes 

nº 3 contendo as propostas de preço dos licitantes classificados, verificando-se 

a aceitabilidade e conformidade de cada proposta de preço com os requisitos 

deste edital.  

13.3.2. Ato contínuo será atribuído o Índice de Preço dos Licitantes – IP(L), nos 

termos do item 2 do Anexo II do presente Edital. 
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13.3.3. A Avaliação Final das Licitantes – AF(L) far-se-á de acordo com a média 

ponderada dos índices das propostas técnicas e de preço, de acordo com os 

pesos (fórmula) estabelecidos no item 3 do Anexo II deste edital. 

13.3.4. Divulgação dos licitantes classificados e desclassificados, em ordem 

decrescente de Avaliação Final das Licitantes – AF(L), através de publicação 

no Diário Oficial do Estado do Pará, com abertura de prazo para recurso 

administrativo. 

13.3.5. Transcorrido o prazo recursal, será publicado no Diário Oficial do Estado do 

Pará o nome da licitante vencedora do certame. 

13.4. Serão desclassificadas as licitantes que: 

13.4.1. Estiverem em desacordo com o edital, ou ainda, omitam, descumpram ou 

não atendam a qualquer das exigências e requisitos técnicos estabelecidos 

neste edital e seus anexos; 

13.4.2. Ofertarem preços excessivos, ou seja, aqueles que estiverem acima dos 

preços estimados para a contratação, previstos no Anexo IV, ou ainda, aqueles 

considerados manifestamente inexequíveis, conforme definido no inciso II, do 

Art. 48 e parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

13.4.3. Apresentarem conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu 

sobrescrito; 

13.4.4. Impuserem condições não previstas neste ato convocatório; 

13.4.5. Ofertarem vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes; 

13.4.6. Obtiverem Pontuação Técnica – PT(L) inferior a 70% (setenta por cento) da 

pontuação máxima possível. 

13.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas e obedecido o disposto no 

parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a ordem 

de classificação entre as propostas empatadas será decidida, obrigatoriamente 

por sorteio, procedendo-se a reclassificação das propostas subsequentes, na 

ordem decrescente de Índice de Avaliação Final – AF(L). 

 

14. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

14.1. Das decisões de habilitação, classificação e adjudicação caberão recursos 

administrativos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à contar da intimação, publicação 

do ato ou da lavratura da ata, devendo, os mesmos, serem dirigidos a Secretária 

Municipal de Educação. 

14.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital, solicitações de 

esclarecimentos ou recursos administrativos, deverão ser protocolados na 

Prefeitura Municipal de Marituba, na Rodovia BR 316, KM 13, s/nº, Centro, 

Marituba/PA, no horário das 08h00 às 14h00. 
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14.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pela licitante, ou que não seja 

protocolado regularmente junto a Prefeitura Municipal de Marituba. 

14.4. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados durante a 

fluência dos prazos de recurso e contrarrazões, na Sala de Licitação da PMM, 

localizada na Rodovia BR 316, KM 13, s/nº, Centro, Marituba/PA, no horário das 

08h00 às 14h00. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Após a divulgação da classificação final e decorrido o prazo recursal, a Comissão 

de Licitações encaminhará o processo, com todas as suas peças, à autoridade 

competente para homologação e adjudicação do objeto da licitação à proposta 

declarada vencedora do certame. 

15.2. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurada à ME ou EPP o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 

mesma, conforme Lei Complementar nº 147/14. 

15.2.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 15.2 

dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, 

dirigido à Comissão de Licitações, e dentro do prazo inicial concedido para a 

regularização. 

15.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas 

Leis nº 8.666/93 e suas alterações, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação final. 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ficará sujeita às 

penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, podendo ficar impedido de licitar e 

contratar com a administração direta e indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, a 

pessoa que: 

a) Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame; 

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
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d) Não mantiver a proposta; 

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

16.2. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações 
assumidas ou de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, após o 
devido processo administrativo com garantia de ampla defesa e segundo a 
gravidade da falta cometida, as penalidades estabelecidas neste contrato e na 
legislação vigente; 

16.3. À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos 
legais, conforme o caso, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

16.3.1. Advertência; 
16.3.2. Multa; 
16.3.3. Rescisão do contrato; 
16.3.4. Suspensão do direito de licitar junto à Administração Pública Municipal; 
16.3.5. Declaração de inidoneidade; 

16.4. O atraso injustificado na execução do objeto licitado poderá sujeitar a Contratada 
à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro (1º) 
dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

16.4.1. Multa de até 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o décimo dia de atraso; 
16.4.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) a partir do décimo primeiro 

dia de atraso até o trigésimo dia de atraso; 
16.5. A partir do trigésimo primeiro dia poderá ser considerada caracterizada a 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, 
sujeitando a Contratada à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) por 
ocorrência, sobre o valor da obrigação não cumprida, bem como a rescisão do 
contrato; 

16.6. Poderá ser aplicada multa de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
da obrigação não cumprida, quando a Contratada: 

16.6.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
16.6.2. Cometer faltas reiteradas na execução do objeto licitado; 
16.6.3. Praticar por ação ou omissão, por culpa ou dolo, qualquer ato que venha a 

causar dano à Contratante ou a terceiros independentemente da obrigação da 
Contratada em reparar os danos causados; 

16.7. O objeto executado em desacordo com as especificações técnicas contidas no 
Anexo I do Edital e não aceito pela Contratante, deverá ser corrigido ainda dentro 
do prazo estipulado para sua entrega, sendo que a correção deverá iniciar a partir 
do recebimento do Termo de Recusa expedido pela Contratante; 

16.8. A não correção dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de até 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, 
considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro (1º) dia útil seguinte 
ao término do prazo estabelecido no subitem anterior; 

16.9. As multas estabelecidas nos subitens anteriores não impedem que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato correspondente e aplique as 
demais sanções previstas na legislação vigente e neste contrato; 
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16.10. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, será aplicada, quando o caso e observada a previsão do 

item 16.12 adiante, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

16.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, que se limita ao 

previsto no item 16.10. 

16.12. As penalidades somente poderão ser aplicadas mediante procedimento 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

16.13. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o 

valor devido será descontado da eventual garantia prestada. Não havendo 

pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a 

processo executivo. 

16.14. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas 

serão regidas pelo artigo 87, parágrafo 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

16.15. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura, dentro de 5 

(cinco) dias úteis da data da intimação da empresa apenada, mediante guia de 

recolhimento própria. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida 

ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

 

17. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

17.1. Adjudicado o objeto e homologada a licitação pela autoridade competente, a 

Prefeitura emitirá o contrato específico com a Empresa vencedora visando à 

contratação do objeto desta licitação, nos termos da minuta constante do Anexo 

VIII deste Edital. 

17.1.1. O Contrato firmado em decorrência da presente licitação entrará em vigor na 

data do recebimento da comunicação para início, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses consecutivos e ininterruptos. 

17.2. A Empresa vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da data da convocação, assinar o instrumento de contrato. Este prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela Empresa 

vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito 

pela Prefeitura. 

17.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar a comunicação de início dentro do prazo estabelecido, sujeitará as sanções 

previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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17.4. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da 

situação da Empresa vencedora. 

17.5. O foro para efeito de contratação será o da comarca de Marituba. 

17.6. É facultado a Prefeitura, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

18. PRAZOS E PAGAMENTOS 

18.1. A implantação dos serviços deverá ter inicio no prazo de 10 (dez) dias úteis 

contados do recebimento da comunicação de início. 

18.2. Os pagamentos serão mensais, consecutivos e ininterruptos, e serão feitos pela 

Contratante à Contratada em 10 (dez) dias corridos após o término do período 

mensal da prestação dos serviços (30 dias) e do recebimento da respectiva Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria requisitante. 

18.3. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a 

contratada informar o número do banco, da agência e conta bancária de sua 

titularidade. 

18.4. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a Contratada deverá apresentar 

a comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social expedida pelo INSS 

e regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

18.5. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará o Município à multa de 1% (um 

por cento) em favor da CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês. 

 

19. DAS RESPONSABILIDADES 

19.1. A Licitante contratada é obrigada a:  

19.1.1. Assumir integral responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto 

da presente licitação. 

19.1.1.1. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos 

estabelecidos neste item, não transferem à Prefeitura Municipal de Marituba 

a responsabilidade por seu pagamento, tampouco impedirá a continuidade 

regular do objeto deste Contrato. 

19.1.2. Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à Prefeitura 

Municipal de Marituba, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  

19.1.3. A fiscalização e acompanhamento exercido pela Prefeitura Municipal de 

Marituba não exclui a responsabilidade da licitante adjudicatária.  
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19.1.4. Prestar os serviços contratados nas condições exigidas pela Prefeitura 

Municipal de Marituba, com total observância das especificações e exigências 

previstas no Anexo I, disponibilizando os serviços para a rede de ensino 

municipal, mantendo-se estruturada durante toda a vigência do contrato para o 

pleno atendimento dos quantitativos de alunos matriculados definidos conforme 

item 5 do Anexo I, percebendo para tanto, contraprestação não inferior ao 

equivalente aos referidos quantitativos. 

19.1.5. Arcar com todas e quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto do Contrato. 

19.2. A Prefeitura Municipal de Marituba é obrigada a: 

19.2.1. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no item 18.2 e seguintes do 

presente Edital.  

19.2.2. Promover à Contratada, pela estruturação para disponibilização dos serviços 

aos quantitativos de alunos matriculados definidos conforme item 5 do Anexo I, 

contraprestação equivalente e não inferior aos referidos quantitativos. 

19.2.3. Comunicar antecipadamente e por escrito à Contratada, qualquer eventual 

alteração quanto a prestação dos serviços objetos do presente edital. 

19.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a qual será efetuada por 

pessoa especialmente designada pela Administração como gestor(a) do 

contrato. 

 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL 

20.1. Exigir-se-á da licitante contratada, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do 

instrumento contratual, a prestação de garantia no equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor de 12 (doze) meses do contrato, podendo optar por uma das 

seguintes modalidades: 

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II – Seguro garantia; 

III - Fiança bancária. 

20.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação para 

assinatura de contrato. 

20.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

e término da vigência do contrato. 

20.3. Independentemente da modalidade, a garantia terá sua vigência até o 

cumprimento total das obrigações contratuais, renovando-se periodicamente caso 

necessário. 
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20.4. O Município de Marituba poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato e qualquer outra obrigação, 

inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a contratada a fazer a respectiva 

reposição da garantia no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da data em que for notificada. 

20.4.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, 

pendência de qualquer reclamação a elas relativa. 

 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

PREFEITURA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A PREFEITURA 

poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 

21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da Nota 

de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

21.3. É facultado à autoridade ou servidor por ele designado, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveriam constar originariamente da proposta. 

21.4. O preço total mensal estimado (PE) para a contratação dos serviços é de R$ 

1.526.420,00 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil e quatrocentos e vinte 

reais), o qual é composto dos preços unitários estimados como referência 

conforme consta do Anexo IV. 

21.5. As normas que disciplinam esta concorrência pública serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

21.6. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos 

proponentes mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. 

21.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela autoridade competente 

ou servidor por este designado. 



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

21.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

21.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste Edital será o do local da realização do certame. 

21.10. Faz parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Critérios de Avaliação e Pontuação 

Anexo III - Cronograma de Implantação e Execução 

Anexo IV - Modelo da Carta Proposta 

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência Fato Superveniente 

Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor 

Anexo VII - Modelo do Termo de Credenciamento 

Anexo VIII - Minuta do Contrato 

Anexo IX - Relação de Escolas 

Anexo X - Modelo de Declaração de ME ou EPP 

Anexo XI - Modelo de Declaração/Termo de Ciência e Responsabilidade 

Anexo XII - Dados para Elaboração do Contrato 

 

 

Marituba, 18 de novembro de 2015. 

 

 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

Prefeito Municipal de Educação 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO I 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas duas décadas, as políticas públicas de educação têm dado bastante ênfase à 

necessidade de informatizar as escolas para propiciar a inclusão digital, fatos que 

justificam o interesse na crescente demanda por essa modalidade de ensino por parte dos 

discentes, nas expectativas dos docentes e no atendimento aos pais que entendem a 

informática como uma importante ferramenta para a melhoria da qualidade de ensino. 

 

O envolvimento dos sujeitos na cibercultura é vivo e dinâmico e tem sido caracterizado 

como a cultura da contemporaneidade, ou seja, não se trata mais do futuro que está por 

vir, ela é presente, é real. Mesmo as pessoas consideradas excluídas social ou 

digitalmente, vivem a cibercultura. Os avanços incessantes das tecnologias têm, de forma 

geral, contribuído para alterar, também, o cenário da educação pela introdução de novas 

tecnologias nos espaços educativos. 

 

As tecnologias educacionais proporcionam aos discentes uma ferramenta de inclusão e 

aprendizagem significativa, entretanto, nem todos têm acesso a elas, e quando têm, é de 

forma irregular ou limitada, ou seja, não há certa frequência no acesso. Esse é um ciclo 

que incrementa a latitude social e profissional entre esses sujeitos, que estarão se 

encontrando e se confrontando em condições díspares no mundo do trabalho. 

 

A inclusão digital é uma necessidade presente nas escolas municipais de nossa cidade. 

Sabe-se que o mundo globalizado em que vivemos possibilita múltiplas oportunidades de 

conhecimento individual, coletivo e intelectual através do acesso digital, e, estando o 

aluno distante deste acesso, automaticamente se encontrará em desvantagem. 
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O mundo cada dia mais se desenvolve e o homem cria novas formas para facili tar seu 

bem estar. A educação, nessa proposta, deve acompanhar o desenvolvimento, e para 

tanto, os professores e gestores necessitam de capacitação constante para desenvolver o 

seu papel principal: educar. 

 

O caráter interativo da internet é um dos distintivos mais notáveis dessa mídia. Embora o 

debate seja amplo entre estudiosos, pode-se dizer que a interatividade diz respeito à 

relação homem-máquina, ou homem-software, e à relação homem-homem mediada pela 

máquina. 

 

A interatividade e a troca de conhecimentos e informações através da internet são 

fundamentais nos dias de hoje, e em observância a esta realidade é que se desenvolveu, 

como projeto educacional essencial e contínuo, a adoção de medidas de modernização 

da rede municipal de ensino. 

 

Para que os objetivos de melhoria na qualidade do ensino do município sejam alcançados 

é preciso um serviço de apoio educacional especializado com monitoramento por parte 

das pessoas envolvidas, desenvolvendo e aplicando atividades estratégicas e envolvendo 

todos em um foco. Com essa rede de troca de conhecimento intraescolar, tanto os 

professores e gestores quanto os alunos sairão ganhadores, tanto em experiência quanto 

em conhecimentos. 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Marituba definiu como modelo de implantação do 

projeto o trabalho com docentes, discentes e gestores, de forma integrada em eixos de 

interesse e de suma importância para o êxito no alcance dos objetivos de promover a 

inclusão digital, o uso das tecnologias no ensino das diversas áreas do saber, e como 

suporte para gestão dos ambientes escolares e da própria rede de ensino municipal, o 

que proporcionará uma maior concentração de energia e recursos a serem investidos, 

sem deixar de utilizar os já existentes das próprias escolas envolvidas no projeto. 
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O avanço da ciência e da tecnologia corresponde a avanços cognitivos e estratégias de 

investigação. É mister ressaltar algumas dessas estratégias como fundamentais para a 

solução de problemas e superação das dificuldades de aprendizagem. A gestão 

democrática das escolas em uma perspectiva ampla (gestores, docentes, discentes e 

famílias) pode e deve diagnosticar necessidades, como a informática educativa por 

exemplo, e direcionar investimentos de forma certeira. 

 

A informática deve significar um novo estímulo e provocar a inovação e a superação de 

problemas, apresentando possibilidades verdadeiramente novas. Não basta aplicá-la de 

modo convencional, apenas repetindo aquilo que de algum modo já se fez sem seu 

auxílio. Ela precisa fazer parte do processo e não assumir o papel principal que é 

destinado aos humanos em constante aprendizagem e aperfeiçoamento, eis que, como já 

se destaca pela doutrina, “os processos por meio dos quais aprendemos ainda são focos 

de estudos e pesquisas que visam nos dar pistas de como aperfeiçoar nossa capacidade 

cognitiva. Esse aperfeiçoamento inclui aprender, mais rápido e mais significativamente, 

exigências contundentes dos nossos tempos.” (SANTOS, 2008, 9. 11). 

 

A escola é compreendida como múltiplos espaços educativos articulados que permitem 

aos discentes a inclusão digital efetiva. Quando utilizada sem criar “divindades” 

cibernéticas inacessíveis, os computadores devem ser utilizados nos processos de 

aprendizagem e não trancafiados para não serem “quebrados” pelos discentes. 

 

O computador não é apenas uma ferramenta, é um novo ambiente digital que foi 

desenvolvido dentro de um novo paradigma, que não privilegia o ensino como 

transmissão, pois foi concebido como um recurso para enriquecer ambientes de 

aprendizagem. Fazer essa inclusão na escola é uma forma de garantir o futuro da criança, 

que poderá usar o computador para se comunicar e se educar. 

 

Com a crescente ampliação dos recursos tecnológicos, nada melhor que utilizá-los a favor 

da difusão do conhecimento e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e de gestão, 
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assim, acredita-se que devido a sua importância, a informática deve ser parte integrante 

do currículo escolar, possibilitando às gerações futuras a educação de qualidade, 

interatividade com maior quantidade de pessoas e melhor preparação para o mercado de 

trabalho. 

 

Nesta perspectiva, o projeto busca prioritariamente efetivar a melhor forma de inclusão 

digital, que irá ajudar a transformar a realidade da comunidade escolar para melhor, 

estimular o uso das tecnologias e da comunicação virtual como auxilio no 

desenvolvimento dos estudos de todas as áreas do saber, das relações e interação entre 

os diversos membros da comunidade escolar, e introduzir no âmbito da gestão escolar do 

município uma plataforma altamente capaz de auxiliar nas decisões, proporcionando as 

soluções necessárias à rede municipal de ensino de Marituba. 

 

A contratação pretendida tem por fundamento primordial as diretrizes e bases da 

educação nacional, estabelecidas pela Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que em seu 

Art. 70, I, III e V, prevê o aperfeiçoamento dos docentes e profissionais da educação, o 

uso de serviços vinculados ao ensino e realização de atividades-meio necessárias ao 

funcionamento dos sistemas de ensino, como recursos necessários à manutenção e 

desenvolvimento do ensino para a consecução dos objetivos básicos das instituições 

educacionais, senão vejamos: 

 

Art. 70º. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino 

as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 

instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 

destinam a: I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 

profissionais da educação; II - aquisição, manutenção, construção e 

conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; III - uso e 

manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; IV - levantamentos 

estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da 

qualidade e à expansão do ensino; V - realização de atividades-meio 

necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; VI - concessão de 

bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; VII - amortização e 
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custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 

deste artigo; VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de 

programas de transporte escolar. 

 

A melhoria e evolução da educação pública enseja um trabalho efetivo e contínuo, de 

médio ou longo prazo, com investimentos e persistência. Não será um investimento curto 

ou limitado que será capaz de mudar o rumo de um sistema de ensino público para 

melhor, mas sim um investimento sólido, contínuo e de longo prazo, capaz de mudar a 

forma de ensinar, de aprender e de gerir, e assim, diante da natureza dos serviços 

pretendidos, que não são de resultados imediatos e de caráter contínuo, o prazo de 

sessenta meses de contratação é o mais indicado, evitando-se a interrupção de um 

processo de desenvolvimento de melhorias no ensino público municipal de Marituba. 

 

O projeto é voltado para toda a rede municipal do ensino básico de Marituba, iniciando 

com a implantação e execução da informática educativa e de portal de conteúdos aos 

alunos, e seguindo, no segundo momento, com a implantação de plataforma de gestão 

da educação e com a qualificação dos gestores da educação, e desta forma, adequar o 

projeto às necessidades emergentes e às disponibilidades atuais, harmonizando com a 

necessidade de suavização no orçamento da Secretaria de Educação. 

 

As ações serão implantadas de forma gradativa, com um cronograma que prevê o início 

de cada serviço e suas respectivas abrangências de níveis de ensino e escolas, o que 

possibilita às empresas interessadas na participação do processo de compra promover o 

planejamento e uma real precificação para o atendimento dos quantitativos de alunos, 

nos respectivos níveis do ensino e nas unidades escolares contempladas no cronograma. 

 

A modalidade licitatória Concorrência Pública do tipo Técnica e Preço é a mais indicada, 

tendo em vista a natureza do objeto, que é composto também de metodologias de ensino, 

sendo inclusive a recomendada pelos Egrégios Tribunais de Contas. 

 



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

A lei das licitações (Lei 8666/93) não estipula a valoração a ser adotada nas licitações do 

tipo técnica e preço, sendo tal de arbítrio da administração no exercício de seu poder 

discricionário, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso. 

 

Em aquisições de serviços técnicos especializados é costumeira a adoção da modalidade 

concorrência, do tipo técnica e preço, isto porque a administração deve ser amparada 

pelo mecanismo criado pelo legislador que proporciona a possibilidade de obter a 

aquisição da melhor proposta, assim considerada aquela que não deixa a desejar pela 

sua qualidade técnica, mesmo que seja mais onerosa que aquela que oferece menos 

qualidade no serviço, assim, nestes casos, é natural que a técnica exerça sua 

preponderância. 

 

A maior valoração da técnica com relação ao preço é a razão da existência da 

modalidade técnica e preço, onde, conforme já delineado, constitui o mecanismo 

disponibilizado à administração para adquirir serviços de melhor qualidade, e, no caso de 

serviços voltados para a educação, a elevada qualidade técnica do prestador é, 

evidentemente, um dos mais importantes fatores a serem considerados. 

 

Desta forma, a valoração da técnica em 70% e preço em 30% se mostra a mais adequada 

para o presente caso, considerando-se o alto grau de importância dos serviços técnicos 

educacionais a serem adquiridos. 

 

Além do mais, a equação 70/30 nas concorrências públicas do tipo técnica e preço é a 

mais usual, não restringindo a participação no certame e não expondo a administração à 

aquisição de serviços de baixa qualidade técnica. 

 

No intuito de reforçar a preservação da competitividade e garantir a ampla participação no 

certame, em conjugação com a equação 70/30, a administração adotou um número 

reduzido de quesitos técnicos a serem atendidos como critério de julgamento e formação 
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da nota técnica, os quais foram cuidadosamente selecionados dentre aqueles de maior 

grau de relevância, e que permitem revelar as propostas de melhor qualidade. 

 

Os quesitos selecionados representam o mínimo exigido para que a administração possa 

identificar o serviço com uma qualidade técnica satisfatória e selecionar o que melhor 

servirá aos interesses da Secretaria de Educação de Marituba, de modo que os 

resultados pretendidos na melhoria da qualidade do ensino municipal sejam efetivados. 

 

Desta forma, a relação estabelecida com a valoração 70/30 da técnica e preço e a fixação 

de reduzido número de quesitos como critérios de julgamento e formação da nota técnica, 

garante a aquisição da melhor proposta para a administração, sem prejudicar a ampla 

participação no procedimento licitatório. 

 

 

Quando se fala em excelência da rede de ensino, é necessário ponderar que a educação 

integrada pressupõe um conjunto de estratégias para a formação completa do ser 

humano, ampliando a concepção da educação proporcionada pela escola municipal, 

abrindo-se espaço para o envolvimento e a responsabilidade de toda a sociedade em 

relação às novas gerações. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Levar conhecimentos e recursos tecnológicos ao ambiente escolar, que facilitam o acesso 

à educação, ao conhecimento nas diversas áreas do saber, e a gestão eficiente da rede 

municipal de ensino. 

 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Introduzir o conceito de informática educativa no âmbito da educação básica; 
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b) Inserir os alunos da rede municipal no mundo digital, proporcionando-lhes a 

possibilidade de ampliação dos conhecimentos e aplicação da tecnologia nos 

estudos e nas atividades do cotidiano escolar e pessoal; 

c) Utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula como forma de auxílio no 

desenvolvimento de competências aplicadas às diversas áreas do saber; 

d) Dotar o sistema de ensino do município de uma base de informações e conteúdos 

educacionais confiáveis, disponibilizando-o aos discentes e aos docentes como 

complemento acessório ao ensino; 

e) Promover a capacitação dos discentes para viabilizar o conhecimento entre aluno – 

tecnologia – ensino; 

f) Promover momentos de aprendizado com a finalidade de aproximar as tecnologias 

digitais presentes no dia-a-dia, bem como a utilização de uma nova forma de 

gestão da educação. 

g) Introduzir no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Marituba uma 

plataforma tecnológica dedicada à gestão da educação, possibilitando aos gestores 

exercer o pleno gerenciamento com base em informações precisas e atualizadas 

da rede ou de unidades específicas; 

h) Oferecer aos gestores da rede municipal de ensino de Marituba a oportunidade de 

obterem qualificação profissional, com apropriação de conhecimentos atuais e 

inovadores relacionados especificamente com a gestão educacional; 

i) Elevar o nível de qualidade da rede de ensino municipal de Marituba, com o 

constante aprimoramento das metodologias e da qualificação dos profissionais da 

educação; 

j) Superar as metas preestabelecidas do Índice de desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB para os anos seguintes. 

 

 

3. OBJETO 

 

3.1. Descrição sucinta do objeto: 
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“Contratação de empresa especializada para implantação e execução de projeto 

educacional integrado, voltado à promover inclusão digital, com práticas, 

conteúdos, e à modernização da gestão educacional da rede municipal de ensino 

de Marituba.” 

 

3.2. Descrição detalhada do objeto: 

 

3.2.1. Educação Digital (Informática Educativa) 

 

3.2.1.1. Principais objetivos e características: 

a) Promover a educação digital, com o acesso às tecnologias e ao conhecimento e 

uso da informática, os alunos da rede pública municipal, para o exercício da 

cidadania e estímulo ao aprendizado por meio da inclusão digital. 

b) Estimular diferenciadas formas e estratégias para que os alunos construam seus 

conhecimentos, tornando-se coautores no processo de aprendizagem que estão 

envolvidos; 

c) Colaborar para a elaboração de projetos e atividades ligadas ao ensino, 

integrando-os ao uso das tecnologias; 

d) Possibilitar a utilização adequada de softwares nos projetos e atividades 

pedagógicas; 

e) Trabalhar conteúdos elencados pelos professores, de forma que as habilidades e 

competências curriculares e tecnológicas sejam desenvolvidas; 

f) Fomentar a participação dos alunos da rede pública municipal nas diferentes áreas 

do conhecimento, possibilitando o acesso às mais diversas informações. 

g) Planejamento de abordagem, com as fundamentações teórica, pedagógica e 

metodológica, as estratégias de ensino, a Matriz de Referência, bem como os 

objetivos de aprendizagem proposta. 



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

h) Estimular e envolver os professores da rede municipal de ensino nas propostas de 

atividades, integrando os conteúdos e tecnologias, de modo que possam apropriar-

se deste conhecimento e enriquecer sua prática pedagógica.  

i) Oferecer pelo menos uma aula semanal para cada turma atendida pelo serviço. 

j) Disponibilizar conteúdos digitais de apoio à aprendizagem por meio de sistema de 

biblioteca de softwares educacionais, conforme item 3.2.1.1.1. 

 

3.2.1.1.1. O sistema de biblioteca de softwares educacionais e conteúdos digitais a ser 

disponibilizado pela empresa contratada deverá conter as seguintes 

características e funcionalidades mínimas: 

a) O sistema deverá vir instalado nos equipamentos de apoio descritos no item 

3.2.1.2, e acessível de forma off-line ou on-line, ser compatível com o sistema 

operacional do referido equipamento na versão em português do Brasil, e deve 

possibilitar o apoio à aprendizagem para a melhoria do rendimento escolar; 

b) Deverá ser fornecido um sistema de controle, on-line ou off-line, centralizado 

registrando o desempenho dos alunos na utilização dos softwares educacionais de 

forma a gerenciar os conteúdos estudados, deverá avaliar o rendimento do aluno e 

permitir o acompanhamento do uso dos softwares; 

c) Deve permitir sua utilização pelos alunos, com conjunto de conteúdos e exercícios 

com feedback de acertos e erros, com o mínimo de 300 (trezentos) títulos do 

ensino fundamental/educação infantil nas disciplinas de matemática, língua 

portuguesa, ciências, história, geografia, inglês, artes, temas transversais e 

educação musical; 

 

d) As atividades de apoio à aprendizagem devem conter exercícios de ligar imagens, 

múltipla-escolha, quebra-cabeça, cruzadinha, verdadeiro ou falso, arrastar imagem 

e preenchimento de lacunas; 

e) Deverá apresentar as aulas organizadas por anos e disciplinas; 

f) Os conteúdos deverão possuir conceitos e atividades em linguagem compatível 

com a faixa etária dos alunos, com recursos de animação, vídeos e imagens; 
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g) As atividades devem apresentar somatória do conjunto de erros e acertos, e a nota 

final; 

h) Deverá possuir material de apoio para o professor que permitirá o aproveitamento 

pleno de todos os recursos disponíveis, onde constará os direitos e expectativas de 

aprendizagem de cada software educacional; 

i) O tempo de uso de cada título deverá ser equivalente a uma hora aula; 

j) O Sistema também deverá permitir: 

 Cadastramento de laboratórios informática fixos e móveis; 

 Cadastramento de turmas por escola, ano letivo, ano escolar e letra ou 

número, em diversos horários desde que não conflitantes; 

 Cadastramento de professores, que deverão possuir um usuário e senha 

para acesso ao sistema tendo permissão de consulta aos relatórios da turma 

à qual pertença; 

 Cadastramento laboratorista/monitor, que deverá possuir um usuário e 

senha para acesso, podendo ser depois vinculado a uma ou mais escolas 

com permissão para criar novas turmas, cadastrar alunos, efetuar 

cadastramento de laboratorista/monitor em uma ou mais turmas, efetuar 

cadastramento de professores em uma ou mais turmas, efetuar 

cadastramento de nota de alunos, bem como emissão de diversos tipos de 

relatórios; 

 Cadastramento de alunos individualmente ou em lote, aluno este que deverá 

corresponder a um usuário e senha para gravação de notas obtidas nos 

softwares educacionais; 

 Emissão de relatórios com os softwares educacionais cadastrados no 

sistema, devendo ser possível a visualização por meio de filtros por ano 

escolar e por disciplina; 

 Emissão de relatórios com lista de alunos, dados dos alunos e boletim dos 

alunos; 

 Emissão de relatórios com lista de professores e dados dos professores; 
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 Emissão de relatórios com lista de laboratoristas/monitores e dados dos 

laboratoristas/monitores; 

 Emissão de relatórios com dados cadastrais das escolas e quantidade de 

alunos, professores, monitores, turmas, laboratórios e computadores que 

possui; 

 Emissão de relatórios com as turmas cadastradas e seus respectivos 

horários; 

 Personalização da interface do sistema e dos relatórios com imagens, 

brasões, logomarcas da prefeitura e escolas; 

 Cadastramento e o controle de novos softwares de aprendizagem. 

 

3.2.1.2. Equipamentos de apoio:  

A empresa contratada, como acessório ao serviço de educação digital, 

deverá disponibilizar 18 equipamentos para cada escola abrangida pelo 

serviço de Educação Digital, para utilização dos alunos (em grupo ou em 

duplas) durante a aula semanal. Os equipamentos deverão apresentar as 

seguintes especificações mínimas: 

 

 Notebook - 14" HD LED Antirreflexo (1366x768) 

 Armazenamento: 500 GB; 

 Drive Óptico: DVD+RW Dual Layer; 

 Leitor de Cartões: 4x1; 

 Leitor Biométrico: Leitor de Impressão Digital; 

 Rede: 10/100/1000 Mbps; 

 Rede Wireless: Intel Wi-Fi 802.11b/g/n; 

 Bluetooth: 4.0; 

 Memória: 4GB (1x4GB) - Tipo: DDR3L 1600 Mhz – Deverá suportar 

expansão até máx.: 16 GB; 

 Placa de Vídeo: Compartilhada; 
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 Portas:1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, 

SDXC, MMC), VGA, HDMI, Ethernet integrada (RJ-45), Áudio Combo 

Jack (Porta combo - entrada para microfone /saída para fone de 

ouvido) 

 Áudio: Alto-falantes estéreo integrados;  

 Bateria: Até 6.0 h (4 células); 

 Processador: 2.16GHz; 1MB Cache; 

 Sistema Operacional: Windows 8.1 em Português 64; 

 Câmera HD (720p) e Leitor de cartões 4 em 1. 

 

3.2.1.3. Formação para Professores 

a) A formação deverá ser oferecida através de encontros presenciais em local a ser 

disponibilizado pela contratante e formação complementar à distância, deverá ter 

como objetivo principal a preparação integral dos professores para aplicação das 

tecnologias educativas em sala de aula. 

b) O professor deverá receber preparo inclusive para inserir os alunos com 

necessidades especiais, possibilitando desta forma, a melhoria do aprendizado e a 

maior motivação. 

c) A carga horária deverá ser de, no mínimo, 40 (quarenta) horas anuais em formato 

presencial, sendo 20 (vinte) horas no primeiro semestre e 20 (vinte), horas no 

segundo semestre. Os encontros deverão ter duração de no máximo 4 (quatro) 

horas. As atividades complementares por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) deverão ser de 20 (vinte horas) anuais. 

d) Os professores deverão receber materiais de apoio (apostilas) para os encontros 

presenciais.  

e) Na formação deverá ser trabalhada a aplicabilidade dos serviços e a preparação de 

portfólio de aulas. 

f) Os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) nos encontros presenciais receberão um certificado de conclusão da 
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formação, o qual deverá ser confeccionado e entregue aos participantes pela 

empresa contratada. 

 

3.2.1.4. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

a) Deverá ser disponibilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para apoio 

ao serviço e formação dos professores com, no mínimo, as características 

definidas no item 3.2.3.4 deste termo de referência. 

 

3.2.1.5. Equipe para Apoio Presencial e Suporte ao Serviço 

a) Deverá ser disponibilizada equipe especializada para a execução dos 

serviços contendo obrigatoriamente: 

 Um Coordenador, que deverá ficar encarregado de articular todas as ações 

entre as unidades escolares, a equipe prestadora dos serviços e a equipe 

gestora da Secretaria de Educação, bem como acompanhar o 

desenvolvimento dos serviços e planejar semanalmente as ações. O 

coordenador deverá possuir habilidades para articular os saberes, os 

espaços, os tempos e o currículo proposto, deverá ser o responsável por 

mobilizar todos os profissionais envolvidos e compartilhar todas as 

informações disponíveis. Será também responsável pela elaboração de 

relatórios periódicos. 

 No mínimo um Formador de professores, que deverá ser o responsável pela 

formação dos professores da rede municipal e da equipe de mediadores da 

contratada, bem como prestar consultoria para aplicação do serviço. 

 Mediadores em número suficiente para o atendimento, que prestarão o apoio 

para a aplicação da metodologia da educação digital e suporte necessário 

aos professores nas salas de aula. 

 

 

3.2.1.6. Avaliação e Pontuação 
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a) Para avaliação e pontuação no quesito técnica, as licitantes deverão anexar em 

suas propostas: 

 Excertos do plano diretor do serviço de educação digital que será oferecido; 

 URL (Uniform Resource Locator) do AVA exclusivo para o serviço de educação 

digital, de forma a comprovar as características do item 3.2.1.4 “a”; 

 Extratos do material de apoio da formação de professores, inclusive o específico 

para o atendimento de alunos com necessidades especiais, conforme item 3.2.1.3; 

b) Para avaliação e pontuação no quesito técnica, as licitantes deverão apresentar e 

comprovar: 

 As características e funcionalidades do sistema de biblioteca de softwares 

educacionais e conteúdos digitais, conforme descritas no item 3.2.1.1.1 “a”, “b”, “d”, 

“e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j”; 

 O conjunto de conteúdos e exercícios com feedback de acertos e erros, de títulos 

do ensino fundamental/educação infantil nas disciplinas conforme item 3.2.1.1.1 

“c”, sendo a avaliação e pontuação para 299 títulos ou menos = Não atende, para 

300 à 399 títulos = Atende parcialmente, e para 400 títulos ou mais = Atende. 

 

3.2.2. Portal Educativo Web 

 

3.2.2.1. Consiste em serviço contínuo de disponibilização de acesso a portal web dotado de 

ferramentas e conteúdos educacionais, a todos os alunos, educadores, gestores e 

servidores da rede municipal de ensino de Marituba, com no mínimo as seguintes 

características: 

a) Materiais educacionais: conteúdos variados, voltados para ampliação do 

conhecimento, como: textos, imagens, áudio e/ou vídeo, animação, simulação e 

atividades interativas. 

b) Enciclopédia: amplo conjunto de conhecimentos, englobando obras que tratem de 

ciências e artes em geral, de modo a possibilitar aos alunos a possibilidade de 

orientações objetivas, de como realizar uma pesquisa, como filtrar as informações, 

e como transformá-las em textos ou artigos para apresentação. 
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c) Atlas: conteúdo de mapas que devem abranger mundo, continentes e Brasil 

(regiões, estados e municípios). 

d) Banco de Imagens: disponibilização de imagens para reforçar o trabalho de 

pesquisas, e proporcionar aos usuários um mecanismo de filtro de imagens para 

que não percam o foco da atividade/ projeto que estiver sendo trabalhado. 

e) Atualidades: noticiário educacional com atualização diária e disponibilização de 

artigos relacionados à educação, com o objetivo de oferecer aos educadores e 

gestores o acesso às atualidades no âmbito educacional. 

f) Jogos Educacionais: deverão estar disponíveis para que educadores e alunos 

possam utilizá-los como apoio no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, motivando e incentivando os alunos a aprenderem brincando e a 

desenvolverem suas habilidades. 

g) Ferramenta de Busca e Pesquisa: possibilitar a busca em conteúdos publicados no 

Portal Educacional a ser disponibilizado, dentre a diversidade de informações, 

notícias, artigos, atividades educacionais, no formato de botão de busca, como um 

atalho para as informações desejadas. 

h) Banco de Sites: sites cadastrados, organizados por nível de ensino e área do 

conhecimento, para que o usuário selecione, dentro do nível de ensino desejado, o 

site, ou os sites, mais adequado para trabalhar ou estudar determinado tema ou 

conteúdo. 

i) Ferramenta de envio de e-mail seletivo e envio de newsletter com informações 

semanais: no portal deverá estar disponível um espaço para que educadores, 

alunos, gestores e servidores da rede municipal recebam informações atualizadas 

de contexto educacional. 

j) Tira dúvidas online e sistema de gerenciamento de perguntas e respostas entre 

alunos e educadores: possibilitar a comunicação entre aluno e professor, com 

acesso por login e senha, para troca de informações relacionadas a tarefas ou 

outras atividades propostas pelo professor, que envolva pergunta/resposta 

(feedback). 
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k) Seção de artigos: disponibilização de conteúdos para leitura, nas áreas da 

literatura, matemática, línguas estrangeiras, história, cinema em sala de aula e 

instituições relacionadas à cultura brasileira. 

l) Ferramenta para acesso ao suporte técnico online: disponível para apoiar todos os 

usuários do portal, quando tiverem dúvidas ou dificuldades. 

m)  Banco de informações sobre o Brasil: símbolos pátrios, hino nacional, dados 

econômicos, geográficos e divisões políticas, como espaço seguro de busca de 

informações a que se refere aos conteúdos nacionais. 

n) Dicionário poliglota contendo significados das expressões, suas etimologias e 

pronúncias: ferramenta de consultas e tira dúvidas para professores e alunos, 

possibilitando perceber as formas da fala, escrita, e contextos relacionados a 

outras línguas. 

o) Espaço Infantil com entretenimento e jogos educativos: deverá proporcionar a 

motivação na construção do conhecimento, como espaço voltado para alunos, com 

conteúdo consistentes em contos infantis, jogos educativos, sugestões de aulas 

para professores e links a sites interessantes. 

 

3.2.3. Plataforma para Gestão da Educação: 

3.2.3.1. Aspectos gerais: 

a) As funcionalidades da plataforma deverão consistir em sistemas integrados, 

divididos em grupos funcionais de diferentes recursos; 

b) Deve ser baseada em site para facilitar o acesso à plataforma, sem a necessidade 

de instalação de programa ou aplicativo nas máquinas dos usuários; 

c) Deverá disponibilizar suporte técnico permanente, através de atendimento direto 

acionado por 0800 em horário comercial. 

d) Deverá disponibilizar suporte técnico presencial, através de profissional capacitado, 

com atendimento em até 48 horas do registro da solicitação, para os casos não 

passíveis de solução através do suporte via 0800. 
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e) A plataforma deverá possuir sistemas integrados aptos a permitir o gerenciamento 

da vida escolar e a gestão das informações dos alunos das unidades escolares da 

rede municipal de Marituba alvos dos serviços; 

f) Deverá permanecer em plena atividade e funcionamento durante toda a vigência 

da contratação, inclusive nos períodos de férias escolares e recessos, garantindo o 

uso das funcionalidades e de todos os recursos da plataforma aos usuários de 

vários níveis, bem como o suporte técnico através de 0800 e presencial; 

g) As licitantes deverão apresentar em suas propostas o URL (Uniform Resource 

Locator) da Plataforma de Gestão oferecida, comprovando todas as características, 

especificações e funcionalidades exigidas. 

 

3.2.3.2. Especificações técnicas: 

a) Tecnologia de Persistência de Dados (Não se aplica ao PHP): 

 Jboss Hibernate 3 (Object / Relational Mapping). 

b) Servidor de Aplicações (App Servers) a serem suportados: 

 Apache Tomcat 7 ou superior; 

 Oracle Glassfish Server 3 ou superior; 

 Apache HTTPD Server; 

 Jboss Aplication Server 6 ou superior. 

c) Interface com o Usuário (Inaplicável: PHP): 

 Primefaces 2; 

 Java Server Faces (JSF) 1.2; 

 Jboss Rich Faces Component Framework By Jboss; 

 Especificação JSR 252. 

d) Banco de Dados a ser suportados (mínimo): 

 MySQL; 

 Oracle. 

e) Interface com outros sistemas: 

 Necessária a interface com outros sistemas utilizando-se de Web Services, 
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importação e exportação de arquivos em diversos formatos com CSV, XLS, TXT ou 

XML. 

f) Plataforma: 

 Deve ser desenvolvido utilizando o conceito de três camadas (Model, View e 

Controller);  

 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 5 e/ou PHP 5 ou superior; 

 Especificação JSR 244. 

g) Acesso ao sistema: 

 Necessário possibilidade de acesso por dispositivos PC (computador pessoal), 

smartphone e Tablets; 

 O acesso ao sistema deverá ser permitido a partir dos principais navegadores 

disponíveis no mercado web (browsers); 

h) Sistemas Operacionais a serem suportados: 

 Necessário ser multiplataforma e suportado por no mínimo os seguintes sistemas 

operacionais: Linux, Unix ou Microsoft Windows. 

i) Licenciamentos: 

 Os programas e aplicativos utilizados na programação, construção e 

desenvolvimento do sistema para gestão escolar, que eventualmente necessitarem 

de licenciamentos, serão de responsabilidade da contratada. 

 

 

3.2.3.3. Funcionalidades e módulos da plataforma: 

 Deve possuir ou permitir: Controle do rendimento dos alunos em tempo real; 

Ambiente virtual de aprendizagem; Agilidade no fornecimento de informações 

relevantes da rede, visando a tomada de decisões.  

 O sistema deverá permitir personalização e deverá ser entregue de acordo com as 

definições da Secretaria de Educação. 

 A plataforma deverá possuir, no mínimo, os seguintes módulos: 

 

a) Módulo para controle do sistema: 
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 O controle de acesso do sistema deverá realizado através da combinação de nome 

de usuário e senha, sendo que cada usuário deve estar associado a um perfil e a 

uma instituição. Um usuário pode acessar diversas instituições com seu respectivo 

perfil. 

 O sistema deverá possuir um módulo para a configuração e modificação das 

informações do sistema. Neste módulo deverão encontradas as ferramentas para a 

modificação de usuários e perfis. 

 As informações de acesso do usuário, como a senha, deverão ser criptografadas 

no banco de dados utilizando o algoritmo MD5. 

 O sistema deverá possuir auditoria, isto é, todas as ações realizadas no sistema 

são registradas com as informações da ação realizada, usuário que realizou a 

ação, data/hora e local em que foi realizada a ação. 

Usuários: Sistema que permita a modificação do cadastro de usuários, sendo que 

estes usuários poderão ou não ser oriundos do cadastro do sistema. 

Perfis: Deverá permitir a modificação dos perfis do sistema, configurando as 

permissões de acesso a cada módulo do sistema. 

Auditoria: Deverá permitir consulta as ações realizadas por um usuário no sistema, 

permitindo filtros por ações, por período, por usuário e por módulo. 

 

b) Módulo para gerenciamento de funcionários: 

 Deverá permitir a personalização de dados, constando no mínimo os seguintes 

parâmetros para controle: Dados sobre o funcionário; Cargo de Funcionário; Tipo 

de Afastamento; Tipo de Saída de Funcionário; Tipo de Licença; Função de 

Funcionário; Regime de Trabalho; Jornada de Trabalho; Registro de Funcionário. 

 O sistema deverá possuir a funcionalidade para automatizar o processo de 

atribuição e remoção. 

 Deverá permitir o gerenciamento de informações e o controle de funcionários da 

rede de ensino, sejam estes docentes ou não, possibilitando ao gestor o controle 

da vida profissional do funcionário no que se remete ao âmbito escolar (cargo, 

função, licenças e alocação). 
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c) Módulo para cadastramentos: 

 A plataforma deverá conter um módulo integrado que permita a inclusão dos 

cadastros essenciais ao uso do sistema. Deverá haver flexibilidade na criação de 

tipos de informações (como contatos e documentos). 

 Endereço - Deve permitir a inserção e alteração, da base de endereços do sistema, 

possibilitando a construção de unidades geográficas de modo a possibilitar a 

utilização personalizada à realidade da localidade onde está a rede de ensino. 

Deve conter no mínimo os seguintes campos: Prefixo de Logradouro; Tipo de 

Unidade Geográfica; Logradouro; Unidade Geográfica; Endereço. 

 

d) Módulo Registro Pessoal: 

 O sistema deverá possuir como característica cadastro único, isto é, cada registro 

pessoal tem apenas um cadastro no sistema e a partir deste cadastro podem 

assumir diferentes papeis no sistema (como aluno, funcionário, responsável por 

aluno). Neste cadastro é possível associar documentos e contados sem restrições 

de quantidade. 

 O Cadastro deverá oferecer no mínimo os seguintes campos: Etnia; Grau 

Parentesco; Endereço; Pessoa, com possibilidade de inserção de foto.  

 

e) Módulo Instituição: 

 O sistema deverá permitir a criação de instituições diversas, incluindo ainda a 

possibilidade de criar hierarquia entre elas. Neste cadastro deverá ser possível 

associar documentos. Cada instituição deverá pode cadastrar suas dependências, 

classificadas por tipo, e com a sua capacidade de atendimento. 

 O módulo deve conter no mínimo os seguintes campos: Instituição; Endereço de 

Instituição; Dependência de Instituição; Tipo de Instituição; Tipo de Dependência 

de Instituição. 

 

f) Módulo Informações Geográficas: 
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 Cada instituição e pessoa cadastrada no sistema deverá ser georeferenciada, 

permitindo ao gestor, através de um mapa, consultar a distribuição de escolas e 

alunos na localidade onde está a rede de ensino. 

 Acompanhado da marcação no mapa, deverá ser possível à visualização das 

informações de cada um dos elementos georefenciados como nome, endereço, 

dados de contato e estatísticas. 

 Neste módulo deverá constar o mapa da rede de ensino. 

 

g) Módulo para Secretaria Escolar: 

 Deverá possibilitar a realização do gerenciamento de todas as ações acadêmicas 

realizadas pela instituição de ensino. Neste módulo deverão constar as funções de 

calendário escolar, matrículas, fichas dos alunos, horários de aulas, avaliações 

ocorrências e relatórios escolares, conforme a seguir especificadas: 

 

Calendário Escolar 

 Deverá permitir a construção de calendários escolares explicitando os eventos ao 

longo do período escolar. Deverá permitir criar calendários para a Secretaria de 

Educação e para cada uma das instituições de ensino, constando no mínimo os 

seguintes parâmetros para controle: Configurações do Ano Escolar; Etapa de 

Ensino; Período Letivo; Tipo de Período Letivo; Ano Escolar Padrão (permitir a 

construção de um Ano Escolar padrão para toda a rede de ensino, uniformizando 

as informações da rede e possibilitando a configuração de itens como: Idade 

mínima e máxima de ingresso; Forma de reprovação; Numero de disciplinas 

necessárias para aprovação; Controle de assiduidade; Tipo de avaliação; Carga 

horária mínima mensal; Cadastro das disciplinas que compõem o ano escolar); Ano 

Escolar Padrão por Instituição (permitir importar as configurações do Ano Escolar 

Padrão e as personalizando para a Instituição de Ensino); Turma Por Instituição; 

Turno Escolar. 

 

Matrículas 
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 Matrícula de Aluno: permitir a pré-matrícula, matrícula individual, matrícula em 

grupo (permitindo que um grupo de alunos do período letivo anterior possam ser 

matriculados diretamente no período letivo atual); 

 Formação de Classes: permitir a configuração da sala de aula, permitindo que a 

situação do aluno seja atualizada; 

 Permitir a visualização da turma por listagem; 

 Transferências: controle do fluxo de transferências de alunos na rede de ensino, 

facilitando o fluxo de informações como notas e faltas; 

 

Fichas dos alunos 

 Situação do Aluno 

 Endereço georeferenciado com exibição em mapa; 

 Informações pessoais; 

 Contatos; 

 Notas; 

 Ocorrências; 

 Documentos. 

 

Horários de Aulas 

 Cadastro de disciplinas; 

 Atribuição e Distribuição de Aulas; 

 Docentes. 

 

Avaliações 

 Avaliação Oficial: permitir configurar a quantidade e forma das avaliações do 

período letivo; 

 Inclusão de Notas e Faltas: inclusão de notas e faltas das avaliações, respeitando 

as configurações de assiduidade configuradas no ano escolar; 

 Quantidade de Avaliações; 
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 Arredondamento de Notas; 

 Parecer Conclusivo: inclusão de notas finais, sendo que estas podem ser geradas 

automaticamente ou inseridas manualmente; 

 Simbologias. 

 

Ocorrências 

 Ocorrências; 

 Tipo de Ocorrências. 

 

Relatórios Escolares 

 Modelo de Documentos: permitir a criação pelo operador do sistema de 

declarações para uso da rede e a instituição de ensino para uso imediato.  

 Lista Piloto; 

 Boletim Escolar; 

 Declarações; 

 Histórico Escolar. 

 

Uso de imagens 

 Visualização da turma também por fotos na funcionalidade “Turmas”; 

 Visualização de foto do aluno na funcionalidade “Fichas dos Alunos”; 

 

h) Cartão do Aluno 

 A empresa vencedora deverá fornecer 1 (um) cartão, do tipo carteirinha de 

identificação, para cada aluno matriculado na rede de ensino, concluindo o 

fornecimento nos primeiros 6 (seis) meses da entrada em operação da plataforma. 

 O cartão do aluno deverá ser um dispositivo de identificação individual 

confeccionado em PVC, que, além de possuir informações pessoais do aluno, 

contenha com as seguintes características: 

 Tamanho: 8,5 cm x 5,5 cm, com impressão direta no PVC; 
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 Fotografia colorida do aluno, timbre do Município de Marituba, nome completo e 

número de matrícula do aluno;  

 O cartão do aluno deverá ser no formato de carteirinha crachá, fornecida junto com 

cordão anti-enforcamento personalizado com a inscrição “Secretaria de Educação 

de Marituba” e presilha; 

 Este cartão do aluno poderá ser utilizado para que os pais, responsáveis e 

professores possam ter acesso rápido às informações de contato do aluno em caso 

de urgência. 

 Estas informações devem estar disponíveis através da leitura de um QrCode 

padrão a ISO/IEC18004, acessível por quaisquer smartphone com aplicativo leitor 

instalado. 

 

i) Módulo Inteligência Acadêmica 

 O sistema deverá possuir suporte BI - Business Intelligence, para a geração de 

estatísticas. 

 Deverá permitir que os dados sejam mapeados, permitindo que os gestores 

extraiam dados conforme sua necessidade, gerando relatórios, planilhas, 

apresentações, PDF´s, com possibilidade de compartilhamento das informações. 

 Deverá permitir a exibição de informações de maneira consolidada, utilizando o 

conceito de Gestão à Vista. 

 

j) Módulo Gestão de Resultados (Painel do Gestor) 

 Este sistema deverá apoiar um novo modelo de Gestão Pública, baseado nas 

TIC´S e transparência das informações. 

 Permitir um marco coerente para a eficácia do desenvolvimento na qual a 

informação é usada para melhorar a tomada de decisão. 

 Deverá ser desenvolvido para uso em dispositivos como tablets e smartphones 

(sistema operacional IOS e ANDROID) e permitir ao gestor educacional 

acompanhar em tempo real informações geradas pelo sistema de Gestão 

Acadêmica, cujas características básicas mínimas são: Informações de quantidade 
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de alunos da rede, total e por tipo de ensino; Informações estatísticas da escola: 

Quantidade de alunos; Quantidade de alunos por tipo de ensino; Ocupação da 

escola em porcentagem; Localização geográfica da escola em mapa; Localização 

geográfica de todas as escolas da rede em mapa; Indicadores das turmas; Notas; 

Quantidade de alunos; Estatísticas dos alunos por status; Indicadores de tendência 

dos alunos (desempenho escolar); Indicação dos alunos de melhor e pior 

desempenho. 

 

k) Módulo para Remoção 

 Este sistema deverá permitir a geração de relatórios necessários para a publicação 

das várias fases do processo de remoção, permitindo também as seguintes 

funções: 

 Deverá gerar o relatório de resultado de um processo / tipo remoção. 

 A manutenção (inclusão, alteração, consulta) do cadastro de processo de remoção 

dos profissionais do quadro do magistério; 

 Inclusão de senhas de acesso individuais para todos os profissionais do quadro do 

magistério; 

 Deverá permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) do cadastro de tipos 

de cursos; 

 O sistema deverá permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) do cadastro 

de subtipos de processo de remoção dos profissionais do quadro do magistério - 

um tipo de remoção dos profissionais do quadro do magistério deverá poder ter um 

ou mais subtipos de remoção. 

 Deverá permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) do cadastro de itens 

de cursos realizados pelos profissionais do quadro do magistério. 

 Deverá permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) do quadro de vagas 

de processo de remoção dos profissionais do quadro do magistério. 

 Os seguintes dados são prestados para cadastramento de um processo de 

remoção: referência do processo, status do processo, descrição do processo; 

 Possuir rotina para cancelamento de processamento de processo / tipo remoção. 
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 Deverá permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) do cadastro de tipos 

de processo de remoção dos profissionais do quadro do magistério. 

 Deverá permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) dos cargos 

habilitados para um tipo de remoção dos profissionais do quadro do magistério. 

 Deverá possuir rotina de geração do quadro de vagas potenciais, baseada nas 

titularidades dos funcionários inscritos para o processo / tipo remoção dos 

profissionais do quadro do magistério. 

 Gerar o relatório de grade de vagas potenciais em um processo / tipo remoção. 

 Permitir a manutenção (inclusão, alteração, consulta) de inscrições em processo de 

remoção dos profissionais do quadro do magistério. 

 Apresentar o recibo de inscrição para impressão, contendo os seguintes dados: 

matrícula e dígito verificador; nome do funcionário; dados do exercício atual 

(unidade, carga horária, turno, habilitação); dados da titularidade atual (unidade, 

carga horária, turno, habilitação, pontuação, escala interna); data e hora da 

inscrição; campos para assinatura do funcionário inscrito e para o funcionário 

recebedor da inscrição. 

 Gerar um relatório de funcionários inscritos em um processo / tipo remoção / 

subtipo remoção. 

 Apresentar o recibo de opções para impressão, contendo os seguintes dados: 

identificador do processo de remoção; tipo do processo de remoção; subtipo do 

processo de remoção; dados do funcionário (matrícula, dígito verificador; nome); 

data e hora do registro de opções; campos para assinatura do funcionário que fez 

as opções e para o funcionário recebedor do recibo de opções. 

 Gerar o relatório de opções de um profissional do quadro do magistério em um 

processo / tipo remoção / subtipo remoção. 

 

l) Módulo Gerenciamento de Transporte: 

 O sistema deverá disponibilizar avaliação da distância geoprocessada da 

residência do aluno para a unidade de ensino.  
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 Deverá permitir o cadastro (inclusão, alteração e exclusão) de candidatos ao 

transporte escolar, de linhas, itinerários e pontos de parada georreferenciados; 

 Deverá permitir o cadastro dos requisitos para concessão do direito ao serviço de 

transporte, que processado, identificará automaticamente se o requerente poderá 

ser atendido ou não, permitindo confirmação manual e verificação do status da 

solicitação; 

 Viabilizar validação dos cadastros observando se a unidade solicitante é atendida e 

se aluno estuda na unidade solicitante; 

 

m) Módulo Gerenciamento de Alimentação: 

 Deverá permitir o cadastro (inclusão, alteração e exclusão) de receitas; 

 Gerar receituário padrão por faixa etária de atendimento;  

 Exibir e calcular o valor nutricional dos cardápios;  

 Deverá informar valores diários de referência (ao realizar uma receita, o sistema 

informa os valores diários de referência estabelecidos pela ANVISA) e calcular o 

NpCal, NDpCal%). 

 

n) Módulo Controle de Almoxarifado: 

 Permitir controle de entrada e saída dos materiais, viabilizando planejamento 

adequado das compras e entrega dos produtos às Unidades Escolares e 

Administrativas; 

 Deverá permitir que os usuários façam a requisição de materiais pela WEB através 

de um catálogo de produtos disponíveis; 

 Deverá permitir o controle das requisições pendentes e de estoque mínimo e 

máximo. 

 Deverá permitir o monitoramento e gestão do almoxarifado da Secretaria de 

Educação, facilitando o controle da natureza, quantidade e localização dos 

materiais; 

 O sistema deverá enviar automaticamente mensagens de alerta crítica toda vez 

que detectar alguma condição programada (ex.: estoque mínimo); 
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o) Módulo Controle de Biblioteca: 

 Deverá permitir o controle do acervo e dos empréstimos; 

 Pesquisar empréstimos e ainda realizar reservas; 

 Deverá permitir o cadastro (inclusão, alteração e exclusão) e consulta ao acervo 

(livros, CD´s, DVD´s); 

 Deverá permitir a integração dos acervos de todas as bibliotecas de nossa rede de 

ensino.  

 Permitir o cadastro de Áreas de Conhecimento CNPQ, de acervos, autores, 

assuntos, idiomas, coleções, localização, editores, de motivos de indisponibilidade 

do acervo; 

 Permitir a consulta de empréstimos por usuário ou exemplar, a devolução por 

exemplar e por usuário, a emissão de carteiras de usuário, etiquetas de lombada e 

códigos de barras, além de permitir parametrização do bloqueio de empréstimo 

(ex.: usuário com devoluções em atraso); 

 

3.2.3.4. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Deverá ser disponibilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem que será 

utilizado para qualificação on-line, comunicação, interação e colaboração entre os 

usuários, com as seguintes características mínimas: 

a) Permitir a qualificação dos professores através da EAD; 

b) Ser portal via web, padrão W3C, com suporte a dispositivos móveis; 

c) Identificação de usuário, com uso de teclado virtual. Os usuários deverão ter áreas 

e grupos de acesso, com permissão de acesso às unidades escolares; 

d) Histórico de ações de cada usuário deverá ser registrado; 

e) Uso de botões de pesquisa, ajuda e atualização dos dados; 

f) Relatório em formato PDF; 

g) Backup das informações, com a geração de cópias de segurança; 

h) Deverá possibilitar a elaboração de relatórios customizados de acordo com critérios 

a serem definidos pela Secretaria de Educação; 
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i) Possibilidade de envio/recebimento de arquivos durante o processo de formação 

dos professores; 

j) Prever inscrições via WEB ou off-line; 

k) Aplicação de instrumentos das redes sociais como Fóruns, Chats, Wikis, Blogs, etc; 

l) Possibilidade de debates pela rede através de ferramentas como Fóruns, 

simulados, Tarefas, Chats, etc; 

m) Acessos diferenciados por tipo de usuário com diversos níveis de acesso; 

n) Relatórios que permitem visualizar o histórico de acesso dos usuários, com 

disponibilização de gráficos, últimos acessos, números de acessos e tipos de 

postagens; 

o) Backup das informações com previsão de seu uso posterior; 

p) O ambiente deverá estar aberto ao uso de plug-ins de forma a melhorar as 

operacionalidades do ambiente; 

q) Upload de arquivos de áudio e vídeo, além de documentos com a extensão PDF, 

DOC, PPT; 

r) O ambiente deverá permitir a inserção de exercícios; 

s) O envio e recebimento de arquivos utilizados na capacitação de professores; 

t) Integração dos conhecimentos práticos e teóricos; 

u) Otimização do tempo nos cursos oferecidos com a flexibilidade de horários; 

v) Possuir ferramenta para troca de informações; 

w) Permanecer disponível e em pleno funcionamento durante toda a vigência da 

prestação dos serviços, inclusive nos períodos de recessos e férias escolares, 

mantendo-se todas as suas funcionalidades e conteúdos acessíveis aos usuários. 

 
3.2.4. Qualificação de Gestores 

3.2.4.1. Objetivo: 

Introduzir no âmbito da gestão educacional do município de Marituba 

procedimentos e técnicas inovadoras de gerenciamento e liderança escolar, 

proporcionando aos gestores das escolas e da Secretaria de Educação a 



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

apropriação de novas possibilidades, conhecimentos e competências para o 

desempenho da tarefa de líder-gestor. 

 

3.2.4.2. Características do serviço: 

Os serviços prepararão os gestores para enfrentar desafios atuais relacionados à 

gestão de pessoas e à educação nas redes públicas de ensino, tais como: 

a) Utilizar técnicas para administração da área da educação. 

b) Propor mudanças na rotina dos gestores, organizando melhor o tempo e 

priorizando as novas necessidades da educação. 

c) Promover a formação continuada dos gestores. 

d) Desenvolver autonomia para a autoformação. 

e)  Capacitar os gestores para: Trabalho em equipe, realizar planejamentos com 

eficiência, foco em resultados, lidar com respeito às diferenças, administrar 

conflitos, trabalhar orçamentos, ter comunicação efetiva, administrar de forma 

participativa, administrar o tempo, gerenciar pessoas e resultados, administrar 

competências, administrar relações, motivar pessoas e tomada de decisões. 

 

 

3.2.4.3. Equipe Técnica: 

Para a realização dos serviços, a empresa a ser contratada deverá dispor dos 

seguintes profissionais: 

a) Formador especializado em capacitação de adultos e/ou gestão de pessoas, e/ou 

administração de empresas e/ou educação. 

b) Coordenador de serviços: no mínimo 01(um) com especialização em gestão de 

pessoas, e/ou administração de empresas e/ou educação. 

 

3.2.4.4. Formação dos Gestores: 
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a) Os encontros da formação dos gestores ocorrerão em local a ser disponibilizado 

pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o cronograma a ser 

elaborado em conjunto com a empresa oportunamente. 

b) O processo de formação deverá ser organizado em quatro módulos e cada módulo 

será trabalhado em 50 horas, sendo 36 horas presenciais e 14 horas a distância 

em um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, organizado e mantido pela 

empresa contratada. 

c) Para avaliação e pontuação no quesito técnica, as licitantes deverão apresentar na 

proposta extratos dos materiais que serão utilizados para a formação dos gestores. 

d) Ao final da cada módulo deverá ser aplicada uma verificação de aprendizagem aos 

gestores participantes da formação (avaliação). 

e) A formação dos gestores deverá abranger, no mínimo, os seguintes conteúdos: 

 Condição e mudanças da educação no cenário mundial; 

 Identificação da atual organização educacional; 

 Tipos de modelo mentais; 

 Visão sistêmica; 

 Visão compartilhada; 

 Aprendizagem em equipe; 

 Colegialidade; 

 Teoria das organizações aprendentes; 

 Dimensões – Corpo, Mente e Alma; 

 Liderança e Cidadania; 

 Estilos de gestores; 

 Administração do tempo; 

 Planejamento, organização, priorização e controle; 

 Técnicas de liderança; 
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 Gerenciamento de reuniões; 

 Relações com o poder; 

 Comunicações; 

 Administração de conflitos; 

 Técnicas para feedback; 

 Prevenção e gestão de crises; 

 Desenvolvimento de equipes; 

 Gestão de Desempenho, gestão por competência e gestão de talentos; 

 Planejamento estratégico; 

 Visão, missão e valores; 

 Ações para a melhoria da qualidade da educação. 

 

3.2.4.5. Suporte para a Formação dos Gestores: 

a) Deverá ser disponibilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para apoio 

ao serviço e formação dos gestores com, no mínimo, as características definidas 

no item 3.2.3.4 deste termo de referência. 

b) Para avaliação e pontuação no quesito técnica, as licitantes deverão anexar em 

suas propostas o URL (Uniform Resource Locator) do AVA para apoio ao serviço e 

formação dos gestores, para comprovar as características e funcionalidades 

constantes do item 3.2.4.5.”a”. 

c) O ambiente virtual de aprendizagem deverá permanecer disponível e em pleno 

funcionamento durante toda a vigência da prestação dos serviços, inclusive nos 

períodos de recessos e férias escolares, mantendo-se todas as suas 

funcionalidades e conteúdos acessíveis aos usuários. 

 

3.2.4.6. Visitas de Acompanhamento: 
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a) Deverão ser realizadas visitas, previamente agendadas, nas unidades escolares, 

sob a responsabilidade de um profissional da empresa a ser contratada. 

b) Durante as visitas deverão ser realizados os seguintes serviços:  

 Consultoria personalizada para a análise da realidade local dos gestores; 

 Verificação da aplicação do aprendizado adquirido nas formações; 

 Consultoria para apoio a resolução de problemas escolares; 

 

3.2.4.7. Certificação: 

 

Após cada módulo, os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) nas aulas e média 7,0 (sete) nas avaliações aplicadas, 

receberão um certificado de conclusão do módulo. A empresa a ser contratada 

será responsável pela preparação, confecção e entrega dos certificados aos 

participantes. 

 
4. Dimensão da Rede Municipal de Ensino 

 
A rede municipal de ensino de Marituba é composta por 69 (sessenta e nove) 

unidades escolares e 01 (uma) unidade escolar conveniada (conforme relacionadas 

no Anexo IX), com o total aproximado de 25300 alunos matriculados, distribuídos 

conforme os níveis: Creche com 1840 matrículas, Infantil (Pré) com 2930 

matrículas, Fundamental 1 (anos iniciais) com 10300 matrículas, Fundamental 2 

(anos finais) com 7550 matrículas, EJA 1 (anos iniciais) com 660 matrículas e EJA 

2 (anos finais) com 2020 matrículas. 

 

Os números de matrículas acima foram obtidos de informações oficiais do censo 

escolar do INEP, disponível no link http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-

matricula, bem como do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, com base na Portaria Interministerial nº 17, de 29/12/2014), que 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/matr%C3%ADculas-da-educa%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica,-estimativa-da-receita-anual-e-coeficientes-de-distribui%C3%A7%C3%A3o-dos-recursos/item/6194-2015-com-base-na-portaria-interministerial-n%C2%BA-17,-de-29-12-2014
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publicou para o ano de 2015, as planilhas analíticas de matrículas da educação 

básica, estimativa da receita anual e coeficientes de distribuição dos recursos do 

FUNDEB, disponível no link: http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-

consultas/matrículas-da-educação-básica,-estimativa-da-receita-anual-e-

coeficientes-de-distribuição-dos-recursos. 

 

5. Abrangência inicial dos serviços: 

 

Os serviços objetos do presente termo de referência são destinados ao atendimento 

nos níveis fundamental 1 (anos iniciais) e fundamental 2 (anos finais) em 28 unidades 

escolares da rede de ensino pública municipal de Marituba, de modo a beneficiar os 

alunos matriculados com o oferecimento de melhorias e aprimoramentos no campo 

metodológico, tecnológico e de gestão, o que proporcionará o gradativo aumento nos 

índices de desenvolvimento da educação. 

 

Os serviços que compõem o objeto, descritos nos itens 3.2.1 à 3.2.4 deste Termo de 

Referência, denominados respectivamente Educação Digital, Portal Educativo Web, 

Plataforma para Gestão da Educação e Qualificação de gestores, terão sua execução 

inicialmente aos níveis do ensino, unidades escolares e matrículas conforme segue: 

 

Item Serviço Nível(is) do Ensino 
Unidades Escolares 

(Anexo IX) 
Matrículas Execução 

3.2.1 Educação Digital 
Fundamental 1 (anos iniciais) 

Fundamental 2 (anos finais) 
01 à 28 8.897 

Do 1º ao 60º mês 

de vigência do 
contrato 

3.2.2 
Portal Educativo 

Web 
Fundamental 1 (anos iniciais) 
Fundamental 2 (anos finais) 

01 à 28 8.897 

Do 13º ao 60º mês 

de vigência do 
contrato 

3.2.3 
Plataforma para 

Gestão da 
Educação 

Fundamental 1 (anos iniciais) 
Fundamental 2 (anos finais) 

01 à 28 8.897 
Do 25º ao 60º mês 

de vigência do 
contrato 

3.2.4 
Qualificação de 

Gestores 
Fundamental 1 (anos iniciais) 
Fundamental 2 (anos finais) 

01 à 28 8.897 
Do 25º ao 60º mês 

de vigência do 
contrato 

 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/matrículas-da-educação-básica,-estimativa-da-receita-anual-e-coeficientes-de-distribuição-dos-recursos
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/matrículas-da-educação-básica,-estimativa-da-receita-anual-e-coeficientes-de-distribuição-dos-recursos
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/matrículas-da-educação-básica,-estimativa-da-receita-anual-e-coeficientes-de-distribuição-dos-recursos
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Os serviços descritos nos itens 3.2.1 à 3.2.4 poderão ser estendidos a todos os 

demais níveis do ensino não abrangidos inicialmente, parcial ou totalmente, de modo 

que poderão chegar a atingir toda a rede de ensino municipal prevista no item 4, de 

acordo com o interesse, conveniência e disponibilidade da administração, e mediante 

solicitação formal desta em qualquer momento da vigência contratual e ajuste da 

contraprestação, devendo, neste caso, a empresa contratada proceder o atendimento 

da solicitação de aumento de abrangência no prazo de 10 dias úteis contados do 

recebimento da solicitação, observada a legislação de regência. 

 
6. Dos Quesitos e Critérios de Avaliação e Pontuação 

 

Os critérios adotados para a avaliação das propostas técnica e de preço, bem como os 

quesitos e seus respectivos pesos e pontuações, estão definidos como regra nos 

termos do Anexo II do Edital. 
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ANEXO II 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 
 

 
1. O Índice Técnico de cada licitante IT(L) será calculado conforme segue: 

 
1.1. Para a avaliação da Proposta Técnica, serão levados em conta pela Comissão 

Julgadora a correção e precisão na abordagem dos temas, a coerência do item 
e sua integração com o restante da proposta, a objetividade e qualidade da 
apresentação e o grau de abordagem e domínio dos temas. 

 
1.2. A classificação de cada quesito será feita consoante os seguintes conceitos: 

 
a) Atende = 10 pontos; 
b) Atende parcialmente = 5 pontos; 
c) Não atende = 0 ponto. 

 
As propostas técnicas serão avaliadas e pontuadas de acordo com a tabela abaixo, sendo que 
todas as funcionalidades mínimas deverão ser atendidas independentemente de pontuação. 

 

Quesito / Descrição 

 
Fator de 

Multiplicação 

(Peso) 
Pontuação Atende 

10 pontos 

Atende 
Parcialmente 

5 pontos 

Não 
Atende 

0 ponto 

A 

Excertos do plano diretor do 
serviço de educação digital que 
será oferecido, conforme item 
3.2.1.6 “a” do Anexo I do Edital. 

   0,10  

B 

Apresentação e comprovação das 
características e funcionalidades do 
sistema de biblioteca de softwares 
educacionais e conteúdos digitais, 
conforme descritas no item 
3.2.1.1.1 “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g”, 
“h”, “i” e “j” do Anexo I do Edital. 

   0,15  

C 

Apresentação de conjunto de 
conteúdos e exercícios com 
feedback de acertos e erros, de 
títulos do ensino 
fundamental/educação infantil nas 
disciplinas conforme item 3.2.1.1.1 
“c” do Anexo I do Edital, sendo: 
299 títulos ou menos= Não atende 
300 à 399 títulos= Atende parcialmente 
400 títulos ou mais= Atende 

   0,15  



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

D 

URL (Uniform Resource Locator) 
do AVA exclusivo para o serviço de 
educação digital, de forma a 
comprovar as características do 
item 3.2.1.4 “a” do Anexo I do 
Edital. 

   0,08  

E 

Extratos do material de apoio da 
formação de professores, inclusive 
o específico para o atendimento de 
alunos com necessidades 
especiais, conforme item 3.2.1.3 do 
Anexo I do Edital 

   0,15  

F 

URL (Uniform Resource Locator) 
do Portal Educativo Web oferecido, 
de forma a comprovar as 
características mínimas do item 
3.2.2.1 do Anexo I do Edital. 

   0,08  

G 

URL (Uniform Resource Locator) 
da Plataforma de Gestão oferecida, 
comprovando todas as 
características, especificações e 
funcionalidades exigidas, conforme 
item 3.2.3.1 “g” do Anexo I do 
Edital. 

   0,08  

H 

Modelo de Cartão do Aluno que 
será oferecido, comprovando as 
características, especificações e 
funcionalidades conforme item 
3.2.3.3 “h” do Anexo I do Edital. 

   0,05  

I 

Extratos dos materiais que serão 
utilizados para a formação dos 
gestores, conforme item 3.2.4.4 “c” 
do Anexo I do Edital. 

   0,08  

J 

URL (Uniform Resource Locator) 
do AVA para apoio ao serviço e 
formação dos gestores, para 
comprovar as características e 
funcionalidades constantes do item 
3.2.4.5.”a” do Anexo I do Edital. 

   0,08  

Pontuação Técnica da Proposta - PT(L)  
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1.3. A Pontuação Técnica da LICITANTE será apurada pelo total de pontos obtidos 
em cada um dos fatores de pontuação (A à J), multiplicados pelos seus 
respectivos pesos, apresentados no quadro acima, tendo como resultado 
(somatória) a Nota PT(L). 

 
1.4. A determinação do Índice Técnico de cada LICITANTE - IT(L) dar-se-á 

mediante a divisão da PONTUAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA em exame - 
PT(L) pela MÁXIMA PONTUAÇÃO TÉCNICA (MPT) possível, conforme fórmula 
abaixo:  

 
ÍNDICE TÉCNICO de cada LICITANTE 

 
IT(L) = PT(L) / MPT 

 
Onde:  
IT(L) - Índice Técnico do LICITANTE em exame; 
PT(L) - Pontuação Técnica da proposta em exame; 
MPT - Máxima Pontuação Técnica. 

 
1.4.1. A máxima pontuação técnica possível é de 10 pontos. 

 
2. A determinação do Índice de Preços - IP(L) dar-se-á mediante a divisão do PREÇO 

ESTIMADO (PE) pelo preço da proposta em exame - PP(L), conforme fórmula 
abaixo: 

 
ÍNDICE DE PREÇO de cada LICITANTE 

 
IP(L) = PE / PP(L) 

 
Onde: 

 
IP(L) - Índice de Preços da Licitante em exame; 
PE – Preço Estimado da Contratação; 
PP(L) - Preço da Proposta da Licitante em exame. 
 

2.1. O preço estimado da contratação é o definido no item 21.4 do Edital. 
 
3. Para o cálculo da nota de AVALIAÇÃO FINAL de cada LICITANTE, será adotado o 

fator de ponderação 07 (sete) para o Índice Técnico e 03 (três) para o Índice de 
Preços, observada a fórmula a seguir: 

 
AF (L) = [IT (L) x 07] + [IP (L) x 03] / 10 
 
Onde: 
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AF(L) - Avaliação Final da LICITANTE 
IT(L) - Índice Técnico da proposta em exame 
IP(L) - Índice de Preços da proposta em exame 

 
4. Será considerada primeira colocada a LICITANTE que, atendendo às condições 

estabelecidas no julgamento das Propostas Técnica e de Preços, obtiver a maior 
nota de Avaliação Final – AF(L). Adotar-se-á o resultado do cálculo, sem 
arredondamento, em sua segunda casa decimal. 
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ANEXO III 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

Mês 
3.2.1 

Educação Digital 
Alunos / Níveis 

3.2.2 
Portal Educativo Web 

Alunos / Níveis 

3.2.3 
Plataforma p/ Gestão 

da Educação 
Alunos / Níveis 

3.2.4 
Qualificação de 

Gestores 
Alunos / Níveis 

1º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

2º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

3º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

4º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

5º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

6º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

7º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

8º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

9º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

10º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

11º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

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

12º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- --------------------------- 

13º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

14º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

15º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

16º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

17º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 
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18º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

19º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

20º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

21º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

22º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

23º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

24º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
--------------------------- --------------------------- 

25º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

26º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

27º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

28º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

29º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

30º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

31º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

32º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

33º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

34º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

35º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

36º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

37º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

38º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

39º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

40º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

41º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

42º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

43º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

44º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

45º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

46º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

47º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

48º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

49º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

50º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

51º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

52º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

53º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

54º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

55º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
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56º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

57º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

58º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

59º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

60º 
Alunos 8.897 

Escolas 01 à 28 
Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 

Alunos 8.897 
Escolas 01 à 28 

Fundamental 1 e 2 
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ANEXO IV 
MODELO DA CARTA-PROPOSTA 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos nossa proposta para pleno atendimento ao objeto “Contratação de empresa 
especializada para implantação e execução de projeto educacional integrado, voltado a 
promover inclusão digital, com práticas, conteúdos, e à modernização da gestão 
educacional da rede municipal de ensino de Marituba”, conforme discriminado no Anexo I 
que integra o instrumento convocatório da licitação referida em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 
Razão Social: _____________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________ 
CNPJ: __________________________ I.E.: _____________________________ 
Telefones/Fax: _____________________________________________________ 

 
2. PROPOSTA DE PREÇO: 
 

Objeto Serviço Alunos Escolas Nível Preço por Mês 

Contratação de empresa 

especializada para 
implantação e execução 
de projeto educacional 

integrado, voltado a 
promover inclusão 

digital, com práticas, 

conteúdos, e à 
modernização da gestão 

educacional da rede 

municipal de ensino de 
Marituba 

3.2.1 
Educação Digital 

8897 28 escolas Fundamental 1 e 2 R$ 919.880,00* 

3.2.2 
Portal Educativo 

Web 
8897 28 escolas Fundamental 1 e 2 R$ 202.880,00* 

3.2.3 
Plataforma para 

Gestão da 
Educação 

8897 28 escolas Fundamental 1 e 2 R$ 208.040,00* 

3.2.4 

Qualificação de 
Gestores 

8897 28 escolas Fundamental 1 e 2 R$ 195.620,00* 

TOTAL MENSAL - Preço da Proposta da Licitante PP(L) R$  

 
(*) Os valores apresentados referem-se aos preços estimados pela administração, apenas para 
referência, devendo cada licitante proponente preencher a proposta com preços próprios e 
independentes. 

O Preço da Proposta PP(L) total por mês é de R$       (     reais) 
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3. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO: 
 

Planilha de Detalhamento da Composição do Preço 

Custos envolvidos Custo / mês Custos envolvidos Custo / mês 

Equipamentos  R$ Insumos R$ 

Softwares R$ Seguros R$ 

Materiais didáticos R$ Recursos humanos  R$ 

Instalações R$ Suporte ao Programa R$ 

Formação inicial e continuada R$ Consultorias R$ 

Divulgação R$ Garantias e Manutenção R$ 

Diárias e estadias R$ Outros R$ 

 

 

 

Subtotal (Custos envolvidos) R$ 

BDI R$ 

Total Mês (Custos + BDI) R$ 

 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 

4.2. O prazo para início da implantação será de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da comunicação. 

4.3. A presente proposta tem validade de ___ (____) dias [no mínimo 60 (sessenta) 
dias], a partir da data da sessão pública de abertura da concorrência. 

4.4. O preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento dos 
serviços, tais como de transporte, de pessoal, de administração e todos os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes sobre os bens. 

4.5. Dados da Conta Bancária: Banco _____ Agência _____ Conta ______________. 
 
 

LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA CONCORRENTE) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) 

(NOME COMPLETO DA LICITANTE).............................., CNPJ, sediada 

(o).......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei que, até a presente 

data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar imediatamente à administração ocorrências posteriores. 

 
 

Local e data 
 
 
 

Nome e identificação do declarante 
 

 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante. 
A presente declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 

(Fora do envelope) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 

Decreto 4.358, de 05.09.2002 

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 

 
Ref.: Concorrência Pública Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED. 
 
 
 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ 

nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 
 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
 
Prezados Senhores, 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

 

 

A empresa _________________ (nome da empresa) _________________________, 

com sede na __________________(endereço completo) ___________, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº _____________________________,  representada pelo(a) Sr.(a) 

________(representante legal da empresa e cargo)_______, portador do RG nº 

___________ e inscrito no CPF/MF sob o nº ______________________,  CREDENCIA 

o(a) Sr.(a) ________________, (nome e cargo do credenciado) __________________, 

portador do RG nº ___________________ e do CPF/MF nº _________________, para 

representá-la perante a PREFEITURA MUNICPAL DE MARITUBA, em licitações na 

modalidade Concorrência Pública, podendo praticar todos os atos inerentes ao 

certame, sem exceção, podendo inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 

fases do processo licitatório. 

 

Local, data 

 

ASSINATURA:___ _______________________ 

NOME: _________________________________ 

RG: ____________________________________ 

CARGO:________________________________ 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº ________ 
 
Processo nº ______ 
Concorrência nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED – Técnica e Preço 
 
 
Aos __ dias do mês de _______ de 2015, o Município de Marituba, sito a 
______________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ___________________, 
representado por seu Prefeito _____________, brasileiro, casado, agente político, 
portador da cédula de identidade RG nº __________, inscrito no CPF/MF sob o 
nº________________, residente e domiciliado neste município, na Rua________, nº 
____, bairro _____________________, doravante denominado simplesmente 
Contratante e, de outro lado a empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº ___________, estabelecida no Município de _____________, na Rua/Avenida 
________, nº ____, neste ato representada por ____________, portador da cédula 
de identidade RG nº _________, inscrito no CPF/MF sob o nº _________, residente 
e domiciliado na Rua __________, nº ______, doravante denominada simplesmente 
Contratada, resolvem celebrar o presente Contrato, que se vincula ao Edital e seu 
anexos, e se regerá pela Lei 8666/93 e pelas condições seguintes: 

 
1. Do Objeto 

1.1. O objeto do presente contrato é a “Contratação de empresa especializada para 
implantação e execução de projeto educacional integrado, voltado a promover 
inclusão digital, com práticas, conteúdos, e à modernização da gestão 
educacional da rede municipal de ensino de Marituba” em conformidade com as 
especificações do edital e seus anexos. 

 
2. Das Especificações dos Serviços 

2.1. As especificações dos serviços a serem prestados, objetos do presente contrato, 
deverão seguir rigorosamente o Termo de Referência constante do Anexo I do 
Edital da Concorrência Pública n°1/20151811-01-CP/PMM-SEMED, vinculado a este 
contrato. 

 
3. Das Obrigações da Contratada 

3.1. Constituem obrigações da Contratada: 
3.1.1. Operar com organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade de 

acordo com os critérios e especificações constantes do Anexo I do Edital; 
3.1.2. Realizar, com seus próprios recursos, todos os serviços relacionados com o 

objeto do contrato, de acordo com as especificações estipuladas pela 
Contratante no Anexo I do Edital; 

3.1.3. Disponibilizar os serviços para toda a rede de ensino municipal de Marituba, 
mantendo-se estruturada durante toda a vigência do contrato para o pleno 
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atendimento dos quantitativos de alunos matriculados definidos no item 5 do 
Anexo I do Edital; 

3.1.4. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações ou rejeições de 
um ou mais serviços mediante comunicação da Contratante, respeitadas as 
obrigações contratuais já assumidas e as contraprestações da Contratada 
pelos serviços realizados até a data destas ocorrências, desde que não tenham 
sido causadas pela própria Contratada; 

3.1.5. Não caucionar ou utilizar o presente Contrato com garantia para qualquer 
operação financeira, bem como não subcontratar parcialmente o objeto do 
contrato sem prévia justificativa e autorização da Contratante, ficando vedada a 
subcontratação total; 

3.1.6. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas no processo licitatório que deu origem ao presente 
instrumento; 

3.1.7. Prestar a garantia contratual no prazo e nas condições estabelecidas no item 
20 do Edital vinculado a este contrato, mantendo sua vigência durante todo o 
período da contratação, inclusive renovando-a inclusive em caso de 
prorrogação da vigência do contrato; 

3.1.8. Cumprir toda a legislação federal, estadual e municipal pertinente e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que 
houver dado causa; 

3.1.9. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus empregados; 
3.1.10. Assumir, com exclusividade, todos os tributos que forem devidos em 

decorrência do objeto do Contrato, bem como as contribuições devidas à 
Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes 
de trabalho, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do 
objeto pactuado; 

3.1.11. Apresentar a comprovação de que está em dia com os seus encargos e 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; 

3.1.12. Responder, civil e criminalmente, por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora, omissão ou erro, da condução dos serviços de sua 
responsabilidade; 

3.1.13. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus 
empregados, prepostos e/ou subcontratados, bem como obrigar-se por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a 
ser atribuídas por força de lei, relacionadas ao cumprimento do edital de 
licitação e do presente Contrato; 

 
4. Das Obrigações da Contratante 

4.1. Constituem obrigações da Contratante: 
4.1.1. Fornecer ou colocar à disposição da Contratada todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução dos serviços; 
4.1.2. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 
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4.1.3. Permitir o acesso dos funcionários da Contratada às unidades escolares e 
demais locais da Secretaria de Educação para a execução dos serviços 
contratados; 

4.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do Contrato; 

4.1.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre processos para 
aplicação de multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

4.1.6. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, 
realizando os pagamentos nas condições e nas datas previstas, promovendo-
lhe a contraprestação não menor que o equivalente aos quantitativos de alunos 
matriculados definidos neste instrumento. 

 
 
5. Das Condições de Pagamento, Valor do Contrato e Prazo de Vigência 

 
5.1. Com base nos serviços de natureza contínua a serem prestados, o valor mensal a 

ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ _______ (____) por mês, 
conforme abaixo: 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e execução de projeto 
educacional integrado, voltado a promover inclusão digital, com práticas, conteúdos, e 
à modernização da gestão educacional da rede municipal de ensino de Marituba. 

Serviço Componente 
Alunos 

Matriculados 
Número de 

Escolas 
Nível Abrangido 

pelo serviço 
Preço por Mês 

Item 3.2.1 
Educação Digital 

8897 28 Escolas Fundamental 1 e 2 R$ 

Item 3.2.2 
Portal Educativo Web 

8897 28 Escolas Fundamental 1 e 2 R$ 

Item 3.2.3 
Plataforma para Gestão 

da Educação 
8897 28 Escolas Fundamental 1 e 2 R$ 

Item 3.2.4 
Qualificação de Gestores 

8897 28 Escolas Fundamental 1 e 2 R$ 

Preço Total por Mês R$ 

 
5.1.1. Os quantitativos de alunos atendidos em cada um dos serviços, a serem 

considerados para o cálculo do total da contraprestação mensal a ser paga, 
deverão ser aqueles definidos no item 5 do Anexo I do Edital. 

5.1.2. Os valores por mês dos serviços previstos na tabela constante da cláusula 5.1 
acima, estão conforme os valores apresentados na proposta de preço da 
CONTRATADA, a qual fica vinculada ao presente contrato, estando já inclusas 
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todas e quaisquer despesas de custos, tais como mão de obra, transporte, 
tributos incidentes, encargos securitários, trabalhistas e previdenciários, e 
outros. 

5.1.3. Após os primeiros doze meses da vigência do contrato os valores sofrerão 
reajuste monetário, automática e anualmente, tendo por base a data de 
apresentação das propostas, de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral 
de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas acumulado no período. 

5.1.4. Os quantitativos previstos no item 5.1.1 deste Instrumento, em conjunto com os 
valores definidos na tabela do item 5.1 acima, constituem o parâmetro de 
formação do valor mínimo do contrato; 

5.1.5. Havendo variação, para maior, do parâmetro quantitativo total de alunos, em 
função da meta de incorporação da totalidade dos alunos da rede pública 
municipal e/ou municipalização de escolas, acima do patamar de 1% (um por 
cento), será responsabilidade da Contratante reconhecer o direito ao 
reequilíbrio econômico-financeiro da Contratada, promovendo a imediata 
readequação da contraprestação mensal. 

5.1.6. Fica definida a dimensão inicial de atendimento prevista no item 5 do Anexo I – 
Termo de Referência – como parâmetro de formação do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 

5.1.6.1. Qualquer alteração determinada pela Administração que resulte em 
acréscimo da dimensão quantitativo de atendimento resultará na revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro deste contrato para fazer frente aos novos 
custos incorridos. 

5.2. O presente contrato administrativo terá vigência pelo período de sessenta meses, 
consecutivos e ininterruptos; 

5.3. A Contratante efetuará o pagamento mensal pelos serviços contratados, desde 
que tenha sido efetuado o atesto dos serviços e aceite pela Secretaria de 
Educação, e desde que a Contratada mantenha as condições de habilitação 
previstas neste contrato e edital de licitação, nas seguintes condições: 

5.3.1. A Secretaria de Educação verificará a adequação e efetiva execução dos 
serviços aos termos contratuais, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis, e fará a aposição de carimbo no verso da nota fiscal/fatura, 
atestando o recebimento efetivo dos serviços contratados; 

5.3.2. Os pagamentos serão mensais, consecutivos e ininterruptos, e efetuados em 
até 10 (dez) dias contados da entrega da nota fiscal/fatura referente ao mês de 
referência (30 dias) dos serviços prestados. 

5.3.3. Se o dia aprazado cair em um sábado, domingo ou feriado, o prazo fica 
automaticamente prorrogado para primeiro dia útil subsequente; 

5.3.4. Havendo falhas ou irregularidades técnicas na execução de qualquer serviço 
ou na apresentação de documento comprobatório, todo e qualquer pagamento 
devido à Contratada permanecerá suspenso até o integral e regular 
cumprimento da obrigação, sem prejuízo de eventuais sanções previstas; 

5.3.5. Os serviços realizados com atraso, devido à força maior, na forma do Artigo 
393 do Código Civil, serão pagos, sem imposição de multa à Contratada, 
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mediante apresentação de justificativa, por escrito, devidamente aprovada pela 
Secretaria de Educação; 

5.3.6. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração 
devida mensalmente à Contratada, achando-se compreendidos e diluídos no 
valor pago, todos os tributos, despesas e custos diretos e indiretos com 
materiais e mão de obra, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, 
benefícios de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos 
noturnos, dominicais e em feriados, deslocamentos de profissionais, materiais 
de uso e consumo para a consecução dos serviços, planejamento, criação, 
mão de obra, e tudo o que for necessário à perfeita e adequada execução dos 
serviços objetos deste contrato; 

5.3.7. Poderão ser incorporados ao presente contrato administrativo novos 
quantitativos de serviços e/ou alunos, observadas as disposições e permissivos 
legais; 

5.3.8. Os pagamentos mensais deverão ser efetuados mediante crédito em conta 
corrente em nome da CONTRATADA, conforme indicado em sua proposta, no 
Banco ______, Agência _______, Conta Corrente _________________. 

 
6. Dos Recursos Orçamentários 

6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão, neste exercício de 2015 e nos 
seguintes, por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
____________________________       ____________________________ 
 

7. Das Condições de Execução e Recebimento 
7.1. A definição do objeto do contrato de serviços previsto no Anexo I do Edital, e das 

cláusulas que o integram este contrato, dar-se-ão em estrita vinculação ao 
estabelecido no instrumento convocatório da licitação e aos termos da legislação 
em vigor. 

7.2. A execução do contrato dar-se-á em total conformidade com os termos e 
condições estabelecidas na licitação e no respectivo instrumento contratual. 

7.3. O objeto será recebido na forma do artigo 73, inciso I da Lei Federal n° 8.666/93. 
7.3.1. O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ela relativa, pela sua perfeita execução. 
7.3.2. O recebimento definitivo do objeto dar-se-á com a verificação da execução e 

adequação do objeto aos termos contratuais pela Secretaria de Educação. 
7.3.3. Satisfeita a exigência anterior, com efeito de Termo de Recebimento Definitivo, 

a Secretaria de Educação, através de seu representante, efetuará a aposição 
de carimbo no verso da nota fiscal/fatura mensal, atestando o recebimento do 
objeto. 

7.4. Se o objeto for recusado pela Secretaria de Educação, será elaborado Termo de 
Recusa e o objeto será devolvido à Contratada para readequação, sendo que a 
recusa de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo 
de entrega, salvo com expressa concordância da Contratante. 
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7.5. A Contratada deverá adotar imediatamente as providências necessárias para que 
qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou 
reparado, às suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização. 

 
8. Das Penalidades 

8.1. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações 
assumidas ou de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, após o 
devido processo administrativo com garantia de ampla defesa e segundo a 
gravidade da falta cometida, as penalidades estabelecidas neste contrato e na 
legislação vigente; 

8.2. À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos 
legais, conforme o caso, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

8.2.1. Advertência; 
8.2.2. Multa; 
8.2.3. Rescisão do contrato; 
8.2.4. Suspensão do direito de licitar junto à Administração Municipal de Marituba; 
8.2.5. Declaração de inidoneidade; 

8.3. O atraso injustificado na execução do objeto licitado poderá sujeitar a Contratada 
à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro (1º) 
dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

8.3.1. Multa de até 0,2% (zero vírgula dois por cento) até o décimo dia de atraso; 
8.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) a partir do décimo primeiro dia 

de atraso até o trigésimo dia de atraso; 
8.4. A partir do trigésimo primeiro dia poderá ser considerada caracterizada a 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, 
sujeitando a Contratada à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) por 
ocorrência, sobre o valor da obrigação não cumprida, bem como a rescisão do 
contrato; 

8.5. Poderá ser aplicada multa de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
da obrigação não cumprida, quando a Contratada: 

8.5.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
8.5.2. Cometer faltas reiteradas na execução do objeto licitado; 
8.5.3. Praticar por ação ou omissão, por culpa ou dolo, qualquer ato que venha a 

causar dano à Contratante ou a terceiros independentemente da obrigação da 
Contratada em reparar os danos causados; 

8.6. O objeto executado em desacordo com as especificações técnicas contidas no 
Anexo I do Edital e não aceito pela Contratante, deverá ser corrigido ainda dentro 
do prazo estipulado para sua entrega, sendo que a correção deverá iniciar a partir 
do recebimento do Termo de Recusa expedido pela Contratante; 

8.7. A não correção dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de até 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, 
considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro (1º) dia útil seguinte 
ao término do prazo estabelecido no subitem anterior; 
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8.8. As multas estabelecidas nos subitens anteriores não impedem que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato correspondente e aplique as 
demais sanções previstas na legislação vigente e neste contrato; 

8.9. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, será aplicada, quando o caso e observada a previsão do 

item 8.11 adiante, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

8.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, que se limita ao 

previsto no item 8.9 acima. 

8.11. As penalidades somente poderão ser aplicadas mediante procedimento 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

8.12. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o 

valor devido será descontado da eventual garantia prestada. Não havendo 

pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a 

processo executivo. 

8.13. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas 

serão regidas pelo artigo 87, parágrafo 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.14. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura, dentro de 5 

(cinco) dias úteis da data da intimação da empresa apenada, mediante guia de 

recolhimento própria. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida 

ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

 
9. Da Rescisão Contratual 

9.1. Constitui motivo para a rescisão unilateral e administrativa do contrato, 
independentemente das sanções legais aplicáveis, quando a Contratada: 

9.1.1. Incorrer em quaisquer dos casos previstos no artigo 87 da Lei nº 8.666/93; 
9.1.2. Estiver com a sua falência decretada, solicitar recuperação judicial ou 

extrajudicial, liquidação ou dissolução, ou falecimento do titular, no caso de 
firma individual; 

9.1.3. Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a 
execução do contrato. 

9.1.4. Tendo em vista os dispêndios decorrentes da implantação e operação inicial 
dos serviços, a Contratante, caso decida pela extinção antecipada do vínculo 
contratual, promoverá o pagamento à Contratada de indenização decorrente da 
mobilização e estruturação mínima exigida nos termos do item 5 do Anexo I – 
Termo de Referência, equivalente aos primeiros doze meses do contrato, com 
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exceção dos casos em que o rompimento do contrato se dê por culpa exclusiva 
desta. 

 
10. Da Fiscalização 

10.1. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços por meio de verificação a ser 
feita pela Secretaria de Educação, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, 
eximirá nem reduzirá as responsabilidades da Contratada. 

10.2. A Contratante fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o 
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em 
parte, quando não corresponderem ao especificado; 

10.3. A fiscalização da Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral 
e exclusiva, da Contratada pela perfeita execução dos serviços; 

10.4. A Contratada somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a 
aprovação, por escrito, da Contratante; 

10.5. A recusa de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo 
de entrega, salvo expressa concordância da Contratante acerca de justificativa da 
Contratada; 

10.6. A Contratada deverá adotar as providências necessárias para que qualquer 
serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou reparado, 
às suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização; 

10.7. A aprovação dos serviços executados pela Contratada não a desobrigará de suas 
responsabilidades quanto à perfeita execução dos serviços contratados; 

10.8. A ausência de comunicação da Contratante, referente a irregularidades ou falhas, 
não exime a Contratada das responsabilidades previstas no Contrato; 

10.9. A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla fiscalização, 
durante a vigência do Contrato, fornecendo informações, propiciando acesso à 
documentação pertinente, aos serviços em execução e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização; 

10.10. À Contratante é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto do 
Contrato, juntamente ao representante credenciado pela Contratada. 
 

11. Suporte legal 
11.1. O presente Contrato reger-se-á pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie, 

inclusive, e subsidiariamente, pelos princípios gerais de direito e, notadamente 
pela Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/93 e suas alterações. 
 

12. Do Foro 
12.1. O Foro competente para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato é o da 

Comarca de Marituba. 
 

E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento, juntamente com duas 
testemunhas, abaixo arroladas, para que as cláusulas aqui avençadas produzam os seus 
jurídicos e legais efeitos. 
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Marituba, __ de ________ de 2015. 
 
 

______________________________________ 
Município de Marituba - Contratante 

Prefeito Municipal 
 
 

______________________________________ 
Empresa Contratada 

 
Testemunhas: 
 
RG nº _________  CPF nº __________ 
 
RG nº _________  CPF nº __________ 
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ANEXO IX 
RELAÇÃO DE ESCOLAS 

 

 Escola Endereço (Av./Rua) 

01 EMEF BENEDITO BEZERRA FALCÃO 
PEDRO MESQUITA, CENTRO, 
MARITUBA/PA 

02 EMEF DONA MORA GUIMARÃES 
QUARTA TRAVESSA, SN, DECOUVILLE, 
MARITUBA/PA 

03 EMEF DR. ALCÂNTARA URIBOCA, 1220, URIBOCA, MARITUBA/PA 

04 EMEF DR. RENAUSTO AMANAJÁS 
JOÃO PAULO II, SN, DOM ARISTIDES, 
MARITUBA/PA 

05 EMEF EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA 
PASS TAPAJOS, SN, DOM ARISTIDES, 
MARITUBA/PA 

06 EMEF INÁCIO RODRIGUES DA CUNHA 
DA PICARREIRA, SN, CENTRO, 
MARITUBA/PA 

07 EMEF JOÃO MILTON DANTAS RUA DO FIO, SN, NOVO, MARITUBA/PA 

08 EMEF JULIA FREIRE 
RUA SÃO JOSÉ, SN, BELA VISTA, 
MARITUBA/PA 

09 
EMEF LAURA FREIRE DE OLIVEIRA 
FALCÃO 

DA CERÂMICA, 21 QD 47, NOVA UNIÃO, 
MARITUBA/PA 

10 
EMEF MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO 
FERREIRA 

TRAV. 1º DE MAIO, R. ASSEMBLÉIA, 
MIRIZAL, MARITUBA/PA 

11 EMEF NOVO HORIZONTE 
RUA DO FIO, 90 QD 15, NOVO 
HORIZONTE, MARITUBA/PA 

12 EMEF OTÍLIA BEGOT 
SÃO FRANCISCO, SN, NOVA UNIÃO, 
MARITUBA/PA 

13 EMEF PARQUE DAS PALMEIRAS 
CONJ. NOVA MARITUBA ANEXO CX 
D’ÁGUA, SN, DECOUVILLE, MARITUBA/PA 
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14 EMEF PE. MARCOS SCHAWALDER 
ASSIS DÓRIA, 1080, PASS BROTINHO E, 
PEDREIRINHA, MARITUBA/PA 

15 EMEF PE. ROMEU PIRES BORGES 
ANTONIO FALCÃO, SN, CENTRO, 
MARITUBA/PA 

16 EMEF PROFª EMÍLIA CLARA DE LIMA 
RAIMUNDO NUNES DA ROCHA, 368, 
PEDREIRINHA, MARITUBA/PA 

17 EMEF PROFª GRACINDA PERES 
DECOUVILLE, 1362, DECOUVILLE, 
MARITUBA/PA 

18 
EMEF PROFª NADEIA GUIMARÃES DOS 
SANTOS 

ADOLF RETTELBUSCH, 001, BEIJA-FLOR 
WE 8, DECOUVILLE, MARITUBA/PA 

19 EMEF PROF. PAULO FREIRE 
CONTORNO, SN, QD 9, DECOUVILLE, 
MARITUBA/PA 

20 EMEF SANTA HELENA 
TRAV. SÃO CRISTÓVÃO, 06, NOVA UNIÃO, 
MARITUBA/PA 

21 EMEF SANTO AMARO 
DOS NAVEGANTES, SN, RIACHO DOCE, 
MARITUBA/PA 

22 EMEF SANTA LÚCIA 
CANAÃ, SN, SANTA LÚCIA I, 
MARITUBA/PA 

23 EMEF SANTA RITA 
TRAV. SOL NASCENTE, 622, SÃO JOÃO, 
MARITUBA/PA 

24 EMEF SUELY FALCÃO 
ANTONIO ARMANDO, QUADRA 10, SN, 
ALMIR GABRIL, MARITUBA/PA 

25 
EMEIF MARIA DO CARMO PINHEIRO 
RODRIGUES 

PAULA ROBERTA, SN, SANTA CLARA, 
MARITUBA/PA 

26 EMEF MAESTRO CARLOS GOMES 
RUA DO FIO, SN, NOVO HORIZONTE, 
MARITUBA/PA 

27 EMEIF GERACINA BEGOT GRANHEN 
TUPINAMBÁS, 61, SÃO JOÃO, 
MARITUBA/PA 
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28 EEEM EDUARDO LAUANDE (Conveniada) 
R. DEP. ANTONIO ARMANDO, SN, CHE 
GUEVARA, ALMIR GABRIEL, 
MARITUBA/PA 

29 
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO 
CENTRO EDUCACIONAL LP 

JOÃO BATISTA, 02, QD 31, RESIDENCIAL 
ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA 

30 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA 
MARIA TRINDADE 

SAO MIGUEL, 05, DECOUVILLE, 
MARITUBA/PA 

31 
CONGREGAÇÃO DAS PEQUENAS IRMÃS 
DA SAGRADA FAMÍLIA 

ANTONIO ARMANDO, SN, BAIRRO ALMIR 
GABRIEL, MARITUBA/PA 

32 EMEF FERNANDO FERRARI 
RUA CLÁUDIO BARBOSA, 550, CENTRO, 
MARITUBA/PA 

33 EMEF N. S. DA PAZ 4 RUA, SN, NOVO, MARITUBA/PA 

34 
EMEF POBRES SERVOS DA DIVINA 
PROVIDÊNCIA 

4 RUA, SN, NOVO, MARITUBA/PA 

35 EMEF PROF. NILSON PINTO 
ANTONIO ARMANDO, SN, CHEGUEVARA, 
RES. ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA 

36 EMEI CRECHE MENINO DEUS 
JOVELINO MORGADO, SN, BAIRRO 
NOVO, MARITUBA/PA 

37 EMEI JOSÉ FELIPE SANTIAGO 
PRINCIPAL, SN, BEIJA-FLOR, 
MARITUBA/PA 

38 
EMEI NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
DR. MARCELLO CÂNDIA 

TRAV. ANTONIO MARIA DE BRITO, 35, 
MIRIZAL, MARITUBA/PA 

39 
ERC CENTRO EDUCACIONAL ALEGRIA 
DO SABER 

DO FIO, 72, QUADRA 15, NOVO 
HORIZONTE, MARITUBA/PA 

40 
ERC CENTRO EDUCACIONAL NOSSA 
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 

RUA NOVO URIBOCA, 17, SÃO JOÃO, 
MARITUBA/PA 

41 ERC CENTRO EDUCACIONAL ÔMEGA 
CONJ. NOVA MARITUBA Q 1, 34, 
DECOUVILLE, MARITUBA/PA 
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42 
ERC CENTRO EDUCACIONAL 
PIMPOLHO 

DA PIRELLI, QD 03, 06, CJ NOVA 
MARITUBA, DECOUVILLE, MARITUBA/PA 

43 ERC COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 
5ª RUA 1ª TRAVESSA, 10, SÃO 
FRANCISCO, MARITUBA/PA 

44 
ERC CRECHE LAR CRIANÇA 
ESPERANÇA 

12ª, SN, NOVO, MARITUBA/PA 

45 ERC EFM DOM CALABRIA 
SÃO LÁZARO, SN, SAO FRANCISCO, 
MARITUBA/PA 

46 ERC EF NOSSA SRA DO ROSÁRIO 
FERNANDO GUILHON, 5126, BR 316 KM 2, 
CENTRO, MARITUBA/PA 

47 ERC EF SÃO JOSÉ 
CHAVES RODRIGUES, SN, SAO JOSÉ, 
MARITUBA/PA 

48 ERC EIF PORTAL DO SABER 
RUA SÃO FRANCISCO, 100, NOVA UNIÃO, 
MARITUBA/PA 

49 ERC EIF SANTA MARIA DE BELÉM 
TRAV. 1º DE MAIO, 735B, CENTRO, 
MARITUBA/PA 

50 
ERC EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO 
FRANCISCO 

RUA SÃO FRANCISCO, 1012, NOVA 
UNIÃO, MARITUBA/PA 

51 
ERC ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 
EDUCAR 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 7, 
MARITUBA/PA 

52 
ERC ESPAÇO INTEGRADO ANJINHOS 
DO SABER 

RAIMUNDO NUNES DA ROCHA, 19, SÃO 
JOSÉ, MARITUBA/PA 

53 
ERC IF CENTRO EDUCACIONAL FREI 
GALVÃO 

TRAV. SÃO JOAQUIM, 19, SÃO 
FRANCISCO, MARITUBA/PA 

54 
ERC INSTITUTO EDUCACIONAL 
RENOVAÇÃO 

RUA DR. ERNESTO, 12, SÃO PEDRO, 
MARITUBA/PA 

55 ERC MUNDO MÁGICO 
G QUADRA 11, 24, C NOVA MARITUBA, 
DECOUVILLE, MARITUBA/PA 
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56 
ERC NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
NEOGENESE 

QUINTA RUA, 90, BAIRRO NOVO, 
MARITUBA/PA 

57 ERC PEQUENOS BRILHANTES 
SÃO FRANCISCO, 49, BAIRRO NOVO, 
MARITUBA/PA 

58 ERC PROF. NAZARÉ COSTA 
PARQUE DAS PALMEIRAS, 13 QUADRA 
11, DECOUVILLE, MARITUBA/PA 

59 ERC RAQUEL DE QUEIRÓZ 
ANTONIO ARMANDO, 416 QD 20, ALMIR 
GABRIEL, MARITUBA/PA 

60 ERC SANTA TEREZA D’ÁVILA 
DECOUVILLE, 951, DECOUVILLE, 
MARITUBA/PA 

61 ERC SANTO ANTÔNIO 
SANTO ANTÔNIO, 84 QUADRA 54, NOVA 
UNIÃO, MARITUBA/PA 

62 ERC SISTEMA DE ENSINO ELI BASTOS 
DOS NAVEGANTES, 68, RIACHO DOCE, 
MARITUBA/PA 

63 
ERC SISTEMA DE ENSINO SEMENTE DO 
AMANHÃ 

JOÃO PAULO II, 4, NOVO, MARITUBA/PA 

64 ERC SISTEMA ENSINO TÂNIA MATOS 
PIRES FRANCO, 41, PEDREIRINHA, 
MARITUBA/PA 

65 
ERC ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ E 
VIDA 

DA ASSEMBLÉIA, 16ª, ESTRADA DA 
CERÂMICA, SÃO FRANCISCO, 
MARITUBA/PA 

66 ERC CÉLIA ASTRAL 
AVENIDA JOÃO BATISTA, 04B, ALMIR 
GABRIEL, MARITUBA/PA 

67 ERC CENTRO EDUCACIONAL DINÂMICO 
PAULA ROBERTA, 8B, SANTA CLARA, 
MARITUBA/PA 

68 ERC EIEF TEODORICO ALEIXO 
FERNANDO BAHIA, 94, PEDREIRINHA, 
MARITUBA/PA 

69 ERC EI NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 
JOÃO PAULO II, SN, ANEXO S 
PAROQUIAL, DOM ARISTIDES, 
MARITUBA/PA 
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70 ESCOLA MARIA MERCÊS 
DO FIO, 04, NOVO HORIZONTE II, 
MARITUBA/PA 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa ________________________________ (denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ n° ________________________________, é ( ) microempresa ou 

( ) empresa de pequeno porte, (assinalar de acordo com o enquadramento) nos termos 

previstos nos incisos I e II, §§ 1° e 2°, bem como não possui qualquer dos impedimentos 

previstos nos §§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade 

fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório da Concorrência Pública Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Marituba. 

 

Local, data 

 

ASSINATURA:___ _______________________ 

NOME: _________________________________ 

RG: ____________________________________ 

CARGO:________________________________ 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO / TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE  

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

 

__________________(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº _______________, 

através de seu representante/procurador, DECLARA, sob as penas da Lei, que optou por 

NÃO EFETUAR visitas técnicas prévias nas unidades escolares 01 à 28 descritas no 

Anexo IX do Edital, dando sua ciência expressa e assunção dos riscos de inexecução e 

suas consequências contratuais, e que não poderá, em qualquer tempo, alegar 

impossibilidade de implantação ou execução dos serviços por culpa da contratante, nem 

tampouco pleitear qualquer pedido de indenização ou modificação contratual fundado em 

dados de que teria tomado conhecimento com a realização das visitas técnicas. 

 

 

Local, data 

 

ASSINATURA:___ _______________________ 

NOME: _________________________________ 

RG: ____________________________________ 

CARGO:________________________________ 

 
  



 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA 

 
 

 

 
Endereço: Rodovia BR 316- S/N – Km 13 – Centro (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba) 

Fone-Fax: (91) 3256-0437 – Ramal 239 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

 
 

ANEXO XII 
DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01-CP/PMM-SEMED 

 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para implantação e execução de projeto 

educacional integrado, voltado a promover inclusão digital, com práticas, 
conteúdos, e à modernização da gestão educacional da rede municipal de 
ensino de Marituba. 

 

 

EMPRESA CONTRATADA: 
 
Razão Social ____________________________________________________________ 
 

CNPJ nº ____________________________ Insc. Estadual:_______________________ 
 

Endereço: _________________________________________________ nº ___________ 
 

Complemento: ____________________________Bairro__________________________ 
 

Cidade __________________________________________Estado _________________ 

 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 
Nome completo __________________________________________________________ 
 
Função/Cargo:___________________________________________________________ 
 

RG nº ________________ Órgão Emissor _____________ CPF/MF ________________ 
 

Nacionalidade: _____________________ Estado Civil: ___________________________ 
 

Profissão: _______________________________________________________________ 
 

Endereço Residencial: ________________________________________ nº___________ 
 

Complemento: ___________________________Bairro___________________________ 
 

Cidade __________________________________________ Estado _________________ 
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