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EDITAL Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050619/2019 – PMM-SEMED 

 
 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICIPIO DE MARITUBA, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 
CNPJ 27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando Guilhon, nº 5330 – Centro – CEP: 
67.200-000 – Marituba – Pará, denominada CONTRATANTE, representada pela Secretá-
ria Municipal, Sra. Katia Cristina de Souza Santos, portadora da Carteira de Identidade 
nº 2214742 – SSP/PA e CPF/MF nº 444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem 
Mucajá, nº 213, Bairro: Sacramenta, na Cidade de Belém – Pará, CEP: 66.120-080, e por 
intermédio da Comissão Especial de Licitação, torna público, para conhecimento de todos 
os interessados, que realizará o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os do-
cumentos de habilitação, credenciamento, abertura e julgamento das propostas referente 
ao procedimento Licitatório MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 3/0022019- C-PMM-SE-
MED, tipo TÉCNICA E PREÇO, com regime de execução por EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, visando a contratação de empresa especialista em tecnologia para educação 
que irá desenvolver um projeto de intervenção pedagógica focado na aceleração do pro-
cesso de ensino e aprendizado de Matemática Básica e Tecnologia. O projeto deverá ofe-
recer livro(s) paradidático(s) que contribua com o aprendizado das operações básicas de 
matemática, acompanhado de aplicativo(s) que funcione em computador, celular e tablet 
com e sem internet. Além de implantar uma plataforma digital capaz de atender todos os 
professores e alunos do 4º ao 9º ano da rede, para contribuir com à melhoria da comuni-
cação, criação de espaços colaborativos virtuais e disponibilização de ferramentas de ges-
tão de atividades escolares, para a Rede de Ensino do Município de Marituba/PA, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, com amparo aos pilares da Constituição Federal, apli-
cando-se as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147/2014 e Decreto Federal nº 
8.538/15.e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, cuja empresa prestadora 
dos serviços será contratada segundo os ditames desta licitação. 

1.2. Local de abertura: No Setor de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Edu-
cação de Marituba/PA, situado à Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro: Centro, no Mu-
nicípio de Marituba – Pará, no dia 28 de outubro de 2019 ás 09h00min; 

1.3. O EDITAL Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED encontra-se disponível para consulta no ende-
reço indicado acima, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais), referentes ao 
custo de reprodução, conforme o Art. 5º, inc. III da Lei 10520/02. Poderá ser retirado 
gratuitamente no Portal da Transparência do Município de Marituba e no Portal do Juris-
dicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA. 

1.4. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preços definidos no 
objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues o Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
após a fase de credenciamento. 

1.5. A presente Licitação obedecerá ao tipo Técnica e Preço, conforme os artigos 45 e 46 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
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2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especialista em tec-
nologia para educação que irá desenvolver um projeto de intervenção pedagógica fo-
cado na aceleração do processo de ensino e aprendizado de Matemática Básica e Tec-
nologia. O projeto deverá oferecer livro(s) paradidático(s) que contribua com o aprendi-
zado das operações básicas de matemática, acompanhado de aplicativo(s) que funcione 
em computador, celular e tablet com e sem internet. Além de implantar uma plataforma 
digital capaz de atender todos os professores e alunos do 4º ao 9º ano da rede, para 
contribuir com à melhoria da comunicação, criação de espaços colaborativos virtuais e 
disponibilização de ferramentas de gestão de atividades escolares, para a Rede de En-
sino do Município de Marituba/PA, devidamente relacionados e especificados no Projeto Bá-
sico - Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste Edital independente de transcrição. 
 

3. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÕES  

 
3.1. DO VALOR 

3.1.1. R$2.178.210,00 (dois milhões, cento e setenta e oito mil e duzentos e dez1 reais). 
3.1.2. O valor máximo admitido por proposta a serem apresentadas pelas empresas lici-

tantes nesta licitação será o valor indicado no subitem 3.1.1. 
 

3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.2.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação 

correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária 2019: 
Ficha: 183 
Exercício: 2019 
Fonte do Recurso: 0.1.19 - Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 
Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Educação 
Natureza da Despesa:  3.3.90.30.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica 
 
Ficha: 218 
Exercício: 2019 
Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE 
Classificação Institucional: 02.02.10 – Sec. Municipal de Educação - SEMED 
Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica 
 
Ficha: 976 
Exercício: 2019 
Fonte do Recurso: 0.1.38 - Transferencia de recursos do FUNDEB 
Classificação Institucional: 02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB 
Funcional Programática: 12.361.0048.2284.0000 – Manutenção do Ensino Fundamental – 40% 
Natureza da Despesa:  3.3.90.30.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica 
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4. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

Na execução dos serviços, objeto do presente Edital deverá ser observado de modo ge-
ral, as Especificações, Diretzes e as Normas Técnicas vigentes na SE-
MED, as da ABNT e aquelas Complementares e particulares, e outras pertinentes aos ser-
viços em licitação. 

 

5. SUPORTE LEGAL. 

5.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, alterada pela 
LC 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/15. 

5.2. Esta Licitação foi regulamentada e autorizada pela SEMED, através da Secretária Munici-
pal de Educação, conforme consta do processo administrativo de nº 050619/2019 – PMM-
SEMED, o edital foi devidamente analisado e aprovado pela assessoria Jurídica da SEMED 
conforme parecer anexo ao processo. 

 

6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP 

APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014 e LC nº 155/2016, regula-
mentada pelo Dec. nº 8.538 de 06/10/2015. 

6.1. Fica assegurado tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte, nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015, quanto ao 
seguinte:  

6.1.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 
participação na licitação;  

6.1.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da com-
provação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a reali-
zação do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

6.1.3. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação cujo termo ini-
cial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame; 

6.1.4. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;  

6.1.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 6.1.3 e 6.1.4 im-
plicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

6.2. Não se aplica o benefício cota reserva apara as microempresas e empresas de pequeno 
porte quando os itens ou os lotes de licitação possuir valor estimando de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), tendo em vista exclusividade prevista no art. 6º do Decreto nº 8.538, de 
6 de outubro de 2015. 

 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar desta CP:  
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7.1.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade perti-
nente ao objeto da contratação e que preencherem a todas as condições constantes 
deste edital e seus anexos;  

7.1.2. Os interessados deverão apresentar, além dos documentos obrigatórios previstos 
no edital, os seguintes anexos devidamente preenchidos na forma deste regula-
mento e assinados pelo representante legal, sendo: ANEXO II - Carta de Credenci-
amento ou Procuração (quando for o caso); ANEXO III - declaração de disponibili-
dade de condições e estrutura; ANEXO IV - Declaração com Base no Disposto na 
Lei Complementar N°. 123/2006 e Alterações Posteriores (ME/EPP); ANEXO VIII - 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta e ANEXO III – Declaração 
que cumpre os Requisitos da habilitação. 

7.1.3. Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº123/2006 e 
alterações posteriores, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de 
Declaração, nos termos constantes do Anexo XI – (Declaração com base no dis-
posto na Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações posteriores (ME/EPP)) deste 
Edital, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum 
dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A falta de entrega desta 
declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores;  

7.1.4. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste edital.  

7.2. Cada licitante apresentar-se-á, com 01 (um) único representante legal que, após ser 
credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases deste certame, quer por 
escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada.  

7.2.1. O representante legal do licitante deverá apresentar-se o Presidente para efetuar 
seu credenciamento como participante desta CONCORRÊNCIA, munido do docu-
mento credencial, como procuração (quando for o caso), contrato social, RG e CPF 
dos sócios e de sua carteira de identidade ou outra equivalente.  

7.2.2. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presi-
dente.  

7.2.3. Entende-se por documento credencial:  
7.2.3.1. Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasi-

leiro) quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou asseme-
lhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exer-
cer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

7.2.3.2. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou superin-
tendente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente 
constituído, nos termos do subitem seguinte.  

7.2.3.3. Carta de Credenciamento ou mandato procuratório com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade do outorgado e do ou-
torgante, caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente cons-
tituído, com amplos poderes e firma reconhecida, para que a pessoa credenci-
ada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta CONCORRÊN-
CIA declarar a intenção de interpor recursos relativos a esta CONCORRÊNCIA, 
para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, 
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bem como demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do estatuto/con-
trato social, caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente 
constituído. Em caso de substabelecimento, também deverá estar qualificado, 
identificado e com firma reconhecida em cartório.  

7.2.4. A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo 
filial ou subsidiária substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;  

7.2.5. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante;  
7.2.6. É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal;  

7.3. Não Poderão participar desta CP:  
7.3.1. Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolu-

ção ou em liquidação ou recuperação judicial; 
7.3.2. Que esteja suspensa de participar de licitação e contratar com a Administração Pú-

blica Municipal; 
7.3.3. Que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em qualquer órgão da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios), e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades pre-
vistas no Parágrafo Único, Art. 97, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

7.3.4. Que esteja suspensa de licitar junto a Prefeitura municipal de Marituba. 
7.3.5. Que esteja reunida em consórcio ou, ainda, seja controladora, coligada ou subsidi-

ária com outra empresa licitante, qualquer que seja sua forma de conglomeração; 
7.3.6. Estrangeira que não funcione no País; 
7.3.7. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma lici-

tante. 
7.3.8. Também não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução 

dos serviços e do fornecimento de bens a eles necessários, conforme o Artigo 9º, 
da Lei Federal n.º 8.666/93: 

a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade Secretaria de Estado da Saúde ou respon-
sável pela licitação. 

3.4.2. Considera-se participação indireta, para fins do disposto no Item 7.3.8., a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos 
serviços e aquisições, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes neces-
sários. 

a) Aplica-se o disposto no subitem 7.3.8. aos membros da Comissão Permanente e Es-
pecial de Licitação 

 

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 

 
8.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, quadros, documentação 

padrão, exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e em seu(s) 
anexo(s). 

8.2. Esclarecimentos sobre os documentos: 
8.2.1. Os interessados poderão solicitar até o quinto dia útil anterior a data de entrega dos 

envelopes de documentação de Habilitação, Proposta(s) Técnica(s) e de preços, 
quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a Comissão Es-
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pecial de Licitação deverá ser protocolado na Coordenação de Licitações e Contra-
tos no horário das 8h ás 14h e o mesmo deverá entregar o CD contendo o docu-
mento assinado digitalmente pelo CNPJ da empresa.  

8.2.2. Os esclarecimentos serão respondidos em até 03 (três) dias úteis anteriores a data 
fixada para a abertura da licitação. 

8.3. Retificação dos Documentos; 
8.3.1. Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega dos envelopes, a Comissão 

Especial de Licitações, poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conse-
quência de respostas fornecidas as solicitações de esclarecimento modificar os re-
feridos documentos mediante a emissão de uma errata que será publicada em órgão 
oficial, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação e 
apresentação da documentação, proposta Técnica e proposta de preços. 

8.4. Visando permitir aos licitantes prazos para levarem em conta a errata na preparação da 
Documentação de Habilitação e Proposta(s) Técnica(s) e de Preços a Comissão Especial 
de Licitação deverá prorrogar a entrega das mesmas, na forma da lei, exceto quando in-
questionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (documentação téc-
nica e preço). 

8.5. Impugnação do Edital observará os termos do art. 41 da Lei nº 8.666/93: 
8.5.1. A impugnação perante a Comissão Especial de Licitação dos termos do edital, por 

parte da(s) licitante(s), quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam, 
deverá se efetivar nos seguintes prazos: 

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação; 

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação. 

8.5.2. sob pena de decair do direito de o impugnar posteriormente, tal impugnação deverá 
ser formalizada por escrito a Presidente da Comissão Especial de Licitação, onde 
será processada a decisão do julgamento da impugnação Administrativa, será noti-
ficada pela comissão aos interessados que adquiriram o edital. 

8.5.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o Edital, esclarecimentos ou providências 
solicitadas que determinem alterações no ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame, nos termos da lei e a critério da administração. 

  

9. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA-
ÇÃO, PROPOSTA DE PREÇOS E PROPOSTA TÉCNICA 

9.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, no local, dia e 
hora determinados no edital, separadamente, em  envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, contendo em suas partes 
externas os seguintes dizeres:  
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9.2. A documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via, em um único en-

velope, fechado, denominado Envelope nº 1. Deverá ser endereçado a Comissão de Lici-
tação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação 
do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do edital, o objeto da 
licitação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a documentação deverá ser 
apresentada em cópia simples (as cópias originais, fora do envelope para ser autenticada 
na hora do certame pelo servidor responsável), ou por qualquer processo de cópia auten-
ticada. 

9.3. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 
da licitante contendo linguagem clara e objetiva sem erros, rasuras ou entrelinhas em único 
envelope, fechado, Envelope nº 2 deverá ser endereçada a Comissão Especial de Licita-
ção, indicando clara e visivelmente o nome do licitante o número do envelope a titulação 
do seu conteúdo (PROPOSTA TÉCNICA), o número do edital, o objeto da licitação e o 
número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); assinada por Diretor(es), ou 
por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público). 

9.4. A proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel tim-
brado da licitante contendo linguagem clara e objetiva sem erros, rasuras e entrelinhas, em 
envelope fechada, denominado envelope nº 3 e endereçada a Comissão Especial de Lici-
tação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante o número do envelope a titulação 
do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇO), o número do edital, o objeto da licitação e o 
número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); assinada por Diretor(es), ou 
por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público). 

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

MUNICIPIO DE MARITUBA - PA  

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA  

TIPO TÉCNICA E PREÇO  

Nº 3/0022019- C- PMM-SEMED 

RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE 

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE TÉCNICA  

MUNICIPIO DE MARITUBA - PA  

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA  

TIPO TÉCNICA E PREÇO  

Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED 

RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE 

ENVELOPE 03 - PROPOSTA DE PREÇOS   

MUNICIPIO DE MARITUBA - PA  

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 

TIPO TÉCNICA E PREÇO  

Nº 3/0022019- C- PMM-SEMED 

RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ. DO LICITANTE 
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9.5. Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios, deverão o(s) licitante(s) que pretender (em) 
realizar autenticação de documentos via Coordenação der de Licitação e Contratos, o faça 
até o último dia útil antes da data de abertura da licitação, no horário de atendimento ao 
público das 08h00min às 14h00min.  

9.6. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser verifi-
cada via consulta no site correspondente, pelo Presidente da CPL e membros da comissão, 
serão aceitas cópias simples.  

9.7. Não será aceita documentação e proposta via postal, tele fax, protocolo e/ou similares, ou 
por qualquer sistema eletrônico.  

9.8. O Presidente da CPL e membros da comissão não se responsabilizarão por propostas e/ou 
documentos que não forem entregues diretamente à mesma no horário e data estabeleci-
dos neste instrumento.  

9.9. Após o horário e data de abertura estabelecida no preâmbulo deste edital para recebimento 
dos envelopes de documentação e proposta, nenhum documento ou proposta será rece-
bido pelo Presidente da CPL e membros da comissão, ou seja, não será permitida a parti-
cipação de licitantes retardatários.  

9.10. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos relaci-
onados neste edital. 

9.11. Todos os volumes deverão ser apresentados preferencialmente em formato A4, enca-
dernado, com todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem crescente, apresentando 
ao final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas que o compõem, devendo 
conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e objeto da 
licitação. 

9.12. Todos os volumes deverão conter índice com a discriminação de cada documento e in-
dicação de suas respectivas folhas, obedecida à sequência das solicitações deste Edital. 

9.13. A licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes “A”, “B” e 
“C”, devidamente lacrados, em um único envelope e endereçá-lo ao Setor de Licitações e Con-
tratos da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, situado à Rua Fernando Guilhon, 
nº 5330, Bairro: Centro, no Município de Marituba – Pará. 
9.14. A licitante deverá entregar a documentação exigida até as 09:00 horas do dia 28 de 
outubro de 2019, na sede ou enviar pelos Correios, em uma única correspondência com os três 
envelopes acoplados: 01 – Habilitação; 02 – Proposta Técnica; 03 – Proposta de Preço. 
9.15. O envelope enviado, na forma do item anterior só será aceito se entregue até o dia e 
horários informados no preâmbulo desta concorrência, sem qualquer violação de seu conteúdo. 
A Comissão Especial de Licitação não se responsabilizará pelo não recebimento do envelope 
até o dia e horário determinados, os quais deverão estar fechados e identificados no lado ex-
terno dos envelopes, conforme as ilustrações do item 9.1. 
 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 
10.1. No envelope nº 01 os interessados ficam obrigados a apresentar, além da FOLHA ÍN-

DICE, uma via de cada um dos documentos a seguir relacionados, devendo estar na ordem 
sequencial em que é exigido o Edital, numeradas, folha por folha, em ordem crescente 
apresentadas em original ou cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou publicação em 
órgão de imprensa oficial: 

 
10.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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10.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a admi-
nistração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas;  

10.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substi-
tuição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos;  

10.2.3. O licitante deverá apresentar ramo de atividade compatível com o objeto do certame, 
o qual deverá ser descrito e apresentado nos documentos relacionados para habili-
tação jurídica.  

10.2.4. Toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvidas, po-
derá ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 
registrando-se em ata tal ocorrência.  

 
10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
10.3.1. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou superinten-

dente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente constitu-
ído, nos termos do subitem seguinte.  

10.3.2. Procuração por instrumento público ou Particular, assinada pelos sócios, com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade do outor-
gado e do outorgante, caso o responsável pela proponente seja procurador legal-
mente constituído, com amplos poderes e firma reconhecida, para que a pessoa 
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste certame, 
assim como, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos relativos a 
este certame, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do esta-
tuto/contrato social, caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente 
constituído. Em caso de substabelecimento, também deverá estar qualificado, iden-
tificado e com firma reconhecida em cartório.  

10.3.3. Requerimento de Empresário (em caso de Firma Individual), cujo objeto social en-
quadre o objeto da presente licitação, devidamente arquivado e registrado na Junta 
Comercial do Estado sede e/ou domicilio do licitante.  

10.3.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 
as sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, cujo objeto social 
enquadre o objeto da presente licitação.  

10.3.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas 
Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício.  

10.3.6. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou so-
ciedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  

10.3.7. Termo de compromisso público de constituição dos consorciados, se for o caso. 
10.3.8. Certidão simplificada ou de inteiro teor, atualizadas, expedida pela Junta Comercial 

do Estado sede ou domicilio da licitante, que demonstre a razão social da empresa 
licitante, seus sócios, sócio dirigente, ramo de atividade, capital social, comprovação 
da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão 
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não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista 
para apresentação das propostas.  

 
10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL 
 

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
10.4.2. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual;  
10.4.3. Prova de regularidade de inscrição Estadual (FIC), 
10.4.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumpri-

mento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
10.4.5. Certidão de Regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos 

federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários 
federais administrados pela RFB E PGFN  

10.4.6. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão de 
Regularidade Fiscal (tributária e não tributária), fornecida pela SEFA, da sede ou 
domicílio do licitante;  

10.4.7. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Ne-
gativa de Débitos Municipais, da sede ou domicílio do licitante.  

10.4.8. Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Ad-
ministrativa TST nº 1470/2011.  

10.5. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar os 
documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências.  

10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 
mesmas, o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual perí-
odo, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, paga-
mento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou posi-
tivas com efeito de certidão negativa;  

10.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação.  

 
10.8. Qualificação Técnica 

10.8.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedidos por órgãos públicos, em papel tim-
brado, comprovando que a licitante tenha prestou ou presta serviços compatíveis 
aos do objeto deste contrato, incluindo o fornecimento de material didático a alunos 
e professores, o suporte e assessoria pedagógica aos professores e fornecimento 
e/ou criação de aplicativos compatível com o objeto dessa licitação. 
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10.8.2. Declaração de que recebeu todos os documentos e informações necessárias à apre-
sentação da proposta, bem como conhece todas as condições do local onde serão 
executados os serviços referentes ao objeto da presente licitação e que não poderá 
alegar desconhecimento para quaisquer tipos de questionamentos posteriores. 

10.8.3. Declaração que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a realiza-
ção dos serviços, objeto desta licitação. 

10.8.4. Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente na data prevista para 
entrega das propostas, profissionais conforme as exigências do Termo de Referên-
cia referente ao objeto a ser licitado. 

10.8.5. Comprovações dos profissionais certificados na plataforma proposta. 
10.8.6. Registro do Software Proposto. 

 

10.9. Qualificação econômico-financeira 
10.9.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, apre-

sentado na forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador ou profissional equiva-
lente, Registrado pela Junta Comercial e acompanhada do termo de abertura e en-
cerramento. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado 
da Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o balanço, CER-
TIFICANDO que o profissional identificado no presente documento encontra-se em 
situação REGULAR neste Regional, contendo número, validade e finalidade (Ba-
lanço Patrimonial Registrado na Junta Comercial) da certidão de acordo com a Re-
solução nº 1.402/2012-CFC, na sua devida validade na data do certame ou da 
emissão do Balanço Patrimonial, ficando nula a certidão CRC que estiver fora da 
validade; 

10.9.1.1. Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, as empre-
sas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os 
termos de abertura e encerramento.  

10.9.1.2. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal (is) e 
do contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Co-
mercial, bem como, os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, 
também registrados na Junta Comercial; 

10.9.1.3. É vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais (IGP-DI) quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.9.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), cal-
culado e demonstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Cor-
rente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante 

10.9.2.1. A partir dos dados de balanço, deverá ser calculado os seguintes índices como 
condição para a habilitação: 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 0,50; 
 
ONDE: 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ≥ 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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ILC = Ativo Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante 
 

IGE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ≤ 0,50 
Ativo Total 

 
10.9.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demons-

trações contábeis assim apresentados: 
10.9.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços 

publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por 
fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 

10.9.3.2. Demais Sociedades, independente de enquadramento ou regime tributário: os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Co-
mercial da sede ou domicílio da licitante, por fotocópia do Balanço, das Demons-
trações Contábeis devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou do-
micílio da licitante e as notas explicativas conforme a Resolução CFC N.º 
1.418/12 do CFC; 

10.9.3.3. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, de-
vidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante. 

10.9.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital), terão a 
obrigatoriedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do mês de 
maio do ano seguinte do ano-calendário a que se refira à escrituração ((Instrução 
Normativa nº 1.420 de 19/12/2013 alterada pela Instrução Normativa nº 
1.679/2016), apresentando documentação que comprove tal situação (docu-
mento contábil de enquadramento).                                  

10.9.3.5. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) 
o pequeno empresário não é obrigado à manutenção do livro diário e nem 
a elaboração do Balanço Patrimonial. 

10.9.3.5.1. Considera – se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto 
nos arts. 970 e 1.179, da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual carac-
terizado como microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta anual 
de até 81.000,00 (Oitenta e um mil reais). (LC 155, art. 18-A, §1º). 

10.9.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da 
sede da empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente 
Licitação.   

 
10.10. Deverão apresentar ainda: 

10.10.1. Declaração da licitante, de que não pesa contra si a superveniência de fato que 
o impeça de contratar com o Poder Público, sob as penalidades cabíveis, conforme 
prescreve, o § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, apresentando uma declaração 
de idoneidade, de acordo com o modelo constante no ANEXO IX; e  

10.10.2. Declaração, sob penas da Lei, que não contém em seu quadro de pessoal menor 
de 18 (dezoito) anos de idade, em horário noturno de trabalho ou em serviços peri-
gosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
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(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme modelo do ANEXO V, assinada por representante (s) legal (is) da em-
presa; 

10.10.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do 
Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, 
de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 
8666/93).(ANEXO X) 

10.10.4. Declaração de que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) esta-
belecido(s) no Edital; 

10.10.5. Que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações e as Normas 
Técnicas, as da ABNT, aquelas complementares e particulares, e outras pertinentes 
aos serviços em licitação que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve 
os documentos necessários a formulação da proposta. 

10.10.6. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais: 
10.10.7. (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pes-

soas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, 
§6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 
11.06.2008). 

10.10.8. (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 
pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 
20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Es-
tado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

 

11. PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2) 

 
11.1. A proposta técnica será apresentada no envelope n° 02, em única via digitada em papel 

timbrado da empresa, em língua portuguesa, em emendas, rasuras, entrelinhas, acrés-
cimos, borrões ou ressalvas, devendo ser datada e assinada, em envelope lacrado, de-
vendo atender as condições contidas neste edital e seu anexos, sua elaboração deverá 
apresentar a seguinte disposição. 

11.1.1. O julgamento das propostas será objetivo e em conformidade com a modalidade de 
licitação pertinente do tipo técnica e preço. 

11.1.2. O critério de avaliação final da pontuação será realizado conforme a tabela a seguir: 
 

Critérios a serem pontuados ÍNDICE MÁXIMO 

Técnica  60% 

Preço  40% 

Total  100% 

 
11.1.3. A Licitante com a maior pontuação obtida na soma dos critérios de avaliação técnica 

e de preço será considerada a vencedora. 
 
11.2. EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 
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11.2.1. Para critério de avaliação serão considerados os atestados de capacidade técnica 
da licitante - não se admitindo atestados de serviços inacabados - datilografados ou 
impressos por computador. Os Atestados deverão ser apresentados sem rasuras 
ou entrelinhas dos serviços realizados, contendo, no mínimo, as seguintes informa-
ções:  

a) Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) atestante(s); 
b) Descrição e finalidade dos serviços prestados; 
c) Período durante o qual o serviço foi prestado; 
d) Prazo de execução dos serviços (dias/meses) ou carga horária do contrato; 
e) Data de emissão, nome e cargo do signatário. 

11.2.1.1. Para os atestados referentes à Elaboração, Criação e Execução de projeto de 
intervenção Pedagógica na área da matemática: 

Duração dos serviços Pontuação Atribuída 

A partir de 300 (trezentas) até 349 (trezentas e quarenta e nove) 
horas ou 90 (noventa) até 104 (cento e quatro) dias. 

01 (um) ponto 

A partir de 350 (trezentas e cinquenta) até 399 (trezentas e no-
venta e nove) horas ou 105 (cento e cinco) até 119 
(cento e dezenove) dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 400 (quatrocentas) até 499 (quatrocentas e noventa 
e nove) horas ou 120 (cento e vinte) até 149 (cento e 
quarenta e nove) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 500 (quinhentas) até 599 (quinhentas e noventa e 
nove) horas ou 150 (cento e cinquenta) até 179 (cento e 
setenta e nove) dias. 

04 (quatro) pontos 

A partir de 600 (seiscentas) horas ou 180 (cento e oitenta) dias. 05 (cinco) pontos 

11.2.1.2. Para os atestados apresentados referentes à projetos com intervenção de recur-
sos digitais para a rede de ensino: 

Duração dos serviços Pontuação Atribuída 

A partir de 300 (trezentas) até 349 (trezentas e quarenta e nove) horas ou 90 (no-
venta) até 104 (cento e quatro) dias. 

01 (um) ponto 

A partir de 350 (trezentas e cinquenta) até 399 (trezentas e noventa e nove) horas ou 
105 (cento e cinco) até 119 (cento e dezenove) dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 400 (quatrocentas) até 499 (quatrocentas e noventa e nove) horas ou 120 
(cento e vinte) até 149 (cento e quarenta e nove) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 500 (quinhentas) até 599 (quinhentas e noventa e nove) horas ou 150 
(cento e cinquenta) até 179 (cento e 
setenta e nove) dias. 

04 (quatro) pontos 

A partir de 600 (seiscentas) horas ou 180 (cento e oitenta) dias. 05 (cinco) pontos 

11.3. A Pontuação Técnica da(s) Licitante (PTL) será obtida pela soma simples dos atestados 
apresentados pela(s) mesma(s). 

11.4. A empresa licitante deverá apresentar, Atestado(s) de Capacidade Técnica, que deverá 
(ão) ser emitido(s) por entidades de direito público ou privado, que comprovem experi-
ência da empresa licitante na prestação de serviços; 

11.5. A empresa licitante deverá apresentar Quadro de Profissionais para participar dos ser-
viços descritos no objeto composto por: 

11.5.1. Um profissional com licenciatura plena em pedagogia; 
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11.5.2. Um profissional com licenciatura em matemática; 
11.5.3. Um profissional com formação em Ciências da Computação.  
11.5.3.1. A comprovação do vínculo dos profissionais antes referidos, dar-se-á mediante 

a juntada do contrato social ou certidão simplificada da Junta Comercial do Es-
tado, no caso dos sócios, ou de cópia da carteira de trabalho, da ficha de registro 
de empregado ou ainda do contrato de trabalho. 

11.6. A empresa licitante deverá apresentar declaração de cada profissional acima listado 
com anuência de sua participação nos serviços, objeto deste termo. 

11.7. A empresa interessada deverá atender às previsões deste edital, em específico de-
monstrar capacidade técnica mediante comprovação de serviços já realizados. 
11.8. Documentos obrigatórios do licitante para classificação (Env. 02): 

11.8.1. Além dos demais documentos exigidos em edital, diploma de curso de graduação 
superior reconhecido pelo Ministério da Educação de todos os integrantes que irão 
compor a equipe técnica do licitante. 

11.8.2. Documento de Inscrição no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se hou-
ver de todos os integrantes que irão compor a equipe técnica do licitante.  

11.8.3. Declaração de composição da equipe técnica. 
11.9. Para efeitos de avaliação e consequente atribuição das pontuações às propostas técni-
cas, os licitantes deverão entregar os documentos e as amostras de materiais abaixo indicadas: 

11.9.1. Amostra do material de Recursos pedagógicos manuseáveis que estimulam as ope-
rações matemáticas, objetivando intencionalidades educativas 

11.9.2. Amostra dos Livros físicos com conteúdos (matemática) adequados para os alunos 
que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

11.9.3. Amostra dos Livros físicos com conteúdos  (matemática) a serem trabalhados com 
os alunos que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

11.9.4. Amostra dos Jogos matemáticos físicos e virtuais (online e off-line);  
11.9.5. Amostra dos Simulados em concordância com as matrizes de referência do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
11.9.6. A não apresentação de qualquer dos itens citados no item 11,9 e subitens 

acarretará a desclassificação automática da empresa licitante. 
11.9.7. A Avaliação da Proposta Técnica de cada licitante – incluindo-se o material didático 

pedagógico especificados acima, será feita através da análise das 13 proposições 
a seguir: 

 
 

Proposição 

 
MATERIAL DIDÁTICO GERAL 

Atende 
Integralmente 
(20,00 pontos) 

 

Atende 
Parcialmente 

(10 ,00 pontos) 

 

Não Atende 
(0,00 ponto) 

01 

O material didático valoriza 
a manifestação do conheci-
mento prévio que o aluno 
detém sobre o tema abor-
dado. As atividades propos-
tas consideram esse conhe-
cimento prévio na sua reali-
zação. 
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02 

O material didático apre-
senta coerência com a 
proposta pedagógica ex-
pressa no projeto em ques-
tão. 

   

03 

O material promove o de-
senvolvimento integral 
do aluno, sua capacidade de 
reflexão, raciocínio, de tra-
balho coletivo, a autodisci-
plina, o domínio do conheci-
mento no âmbito de da ma-
temática. 

   

04 

O material didático de Mate-
mática a metodologia ado-
tada contribui para o desen-
volvimento de capacidades 
básicas do pensamento au-
tônomo e crítico (a compre-
ensão, a memorização, a 
análise, a síntese, a formu-
lação de hipóteses, o plane-
jamento, a argumentação). 

   

05 

O material didático de Mate-
mática contribui para a com-
preensão dos conceitos e 
procedimentos matemáti-
cos, favorecendo a atribui-
ção de significados aos con-
teúdos. 

   

06 

A área de Matemática con-
templa os quatro grandes ei-
xos temáticos: números e 
operações, espaço e forma, 
grandezas e medidas, trata-
mento da informação. 

   

07 

O material didático de Mate-
mática apresenta adequa-
damente o tratamento da in-
formação tanto no que diz 
respeito à seleção dos con-
teúdos matemáticos, quanto 
à distribuição dos mesmos. 

   

08 
O material didático de Mate-
mática privilegia a explora-
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ção dos conceitos matemá-
ticos e de sua utilidade para 
resolver problemas. 

09 

O material didático de Mate-
mática estimula a utilização 
de recursos didáticos diver-
sificados de forma a contri-
buir para a construção do 
conhecimento matemático, 
tais como: materiais concre-
tos, jogos, leituras comple-
mentares, calculadoras e 
outros recursos tecnológi-
cos. 

   

10 

O material didático de Mate-
mática há equilíbrio e articu-
lação entre conceitos, algo-
ritmos e procedimentos. 

   

11 

O material didático de Mate-
mática valoriza o desenvol-
vimento de habilidades rela-
tivas ao cálculo mental e cál-
culo por estimativa. 

   

12 

O material didático de Mate-
mática apresenta situações 
que envolvem a formulação 
de problemas pelos próprios 
alunos, bem como a utiliza-
ção de diferentes estraté-
gias de resolução. 

   

13     

14 

O material didático de Mate-
mática apresenta situações 
que envolvem utilização de 
diferentes estratégias na re-
solução de problemas. 

   

11.9.8. A avaliação de cada proposição levará em consideração os critérios descritos 
abaixo, com as seguintes ponderações: 

11.9.9. Atende Integralmente - 20 (vinte pontos): a Proposta Técnica (materiais e descri-
tivos) atende a TODAS as exigências solicitadas na proposição da questão, fa-
zendo-o de forma integral e absoluta; 

11.9.10. Atende Parcialmente - 10 (dez pontos): a Proposta Técnica (materiais e des-
critivos) não atende por completo as exigências solicitadas na proposição da ques-
tão, fazendo-o de forma incompleta e limitada; 

11.9.11. Não Atende - 0 (zero ponto): a Proposta Técnica (materiais e descritivos) não 
atende de nenhuma forma as exigências solicitadas na proposição da questão. 
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11.9.12. A análise da “Proposta Técnica” de cada licitante será realizada pela Comissão 
Especial da Educação criada para este fim, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis para divulgar o resultado. 

11.9.13. Os membros da Comissão Especial da Educação analisarão em conjunto cada 
amostra e indicarão a pontuação de acordo com os elementos contidos neste edital. 

11.10.  
 

12. - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 3) 

12.1. A proposta comercial, na forma do anexo XIV – Minuta de apresentação de proposta 
será apresentada em uma única via digitada em papel timbrado da empresa, em língua 
portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, de-
vendo ser datada e assinada, em envelope lacrado, devendo constar o prazo de execu-
ção da obra e serviços, preço global para os serviços, em algarismos arábicos e por 
extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês de apresentação da proposta e 
nela deverão ser observados requisitos técnicos previstos no Edital e seus anexos, de-
vendo incluir, também: 
a) Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou sócios, ou pessoa legalmente habilitada, 

em papel timbrado, identificando os serviços que a Empresa está concorrendo, o 
número do Edital, o prazo de execução e o preço global proposto para os serviços, 
em algarismo por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês de apresen-
tação da Proposta; 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR  VALOR TOTAL 

1 

Contratação de empresa especia-
lista em tecnologia para 

educação que irá desenvol-
ver um projeto de interven-
ção pedagógica focado na 
aceleração do processo de 
ensino e aprendizado de 

Matemática Básica e Tecno-
logia. O projeto deverá ofe-
recer livro(s) paradidático(s) 
que contribua com o apren-
dizado das operações bási-
cas de matemática, acom-
panhado de aplicativo(s) 

que funcione em computa-
dor, celular e tablet com e 
sem internet. Além de im-

plantar uma plataforma digi-
tal capaz de atender todos 
os professores e alunos do 
4º ao 9º ano da rede, para 

contribuir com à melhoria da 

12813 R$  R$  
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comunicação, criação de es-
paços colaborativos virtuais 
e disponibilização de ferra-
mentas de gestão de ativi-
dades escolares, para a 

Rede de Ensino do Municí-
pio de Marituba/PA 

 
 

12.2. Validade das Propostas: 
12.3. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um perí-

odo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega das mesmas. Findo 
este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos se o deseja-
rem. 

12.4. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verifica-
das quanto à discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso preva-
lecendo o valor por extenso. 

12.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários cujos va-
lores de mão-de-obra estejam inferiores aos pisos salariais normativos de cate-
goria correspondente, fixados por mão-de-obra estejam inferiores aos pisos sala-
riais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, acor-
dou ou convenções coletivas de trabalho do Município onde ocorrerrá o serviço.  

12.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e/ou global, su-
periores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento esti-
mado do serviço, ou ainda com preços unitários ou global manifestamente, inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não atenderem ao Art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. 
Deverá ser observado o disposto no art. 48, da Lei Federal nº 8.666/1993, em especial 
ou seu § 1º para apuração das propostas com preços inexequíveis. 

12.7. Não serão aceitas propostas enviadas via fax. 
12.8. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e 
nem aquelas que possam lesar os direitos dos demais licitantes.     

 

13. SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOS-
TAS TÉCNICAS E DE PREÇOS. 

13.1. Os envelopes dos licitantes serão abertos em três sessões publica a iniciar, a primeira 
delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos. As sessões 
serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 1.2 deste Edital, 
com a participação dos membros da Comissão Especial de Licitação, representantes de 
cada licitante e demais pessoas que se interessarem. 

13.2. Poderão estar presentes mais de um representante de cada licitante, porém ape-
nas um único participará de cada sessão. Nestas sessões as empresas licitantes deve-
rão ser apresentadas por um dos Diretores/Sócios ou Procuradores, estes, munidos das 
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respectivas procurações por instrumento público. Demais interessados poderão assistir 
as sessões desde que não tumultuem o procedimento. 

13.3. Na primeira sessão será recebido o(s) documento(s) de (procuração) que dá pode-
res ao portador para representar a licitante na licitação e entregar no envelope 1. 

13.4. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na pre-
sença dos interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferên-
cia e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos membros da Co-
missão de Licitação e representantes legais das licitantes presentes, não podendo o 
representante assinar por mais de uma empresa. 

13.4.1.  A documentação será apreciada pela Comissão Especial de Licitação, em confor-
midade com as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s) visando a habilitação das 
empresas licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docu-
mentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem 
em desacordo com o estabelecido no edital ou com irregularidades, serão inabilita-
dos, não se admitindo complementação posterior.   

13.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente devidamente relatado em Ata e aceito pela Comis-
são de Licitação. 

13.6. Numa segunda sessão, cuja data será marcada pela Comissão, após divulgado o resul-
tado da habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas Técnicas e de Pre-
ços serão devolvidos aos licitantes não habilitandos, desde que transcorrido o prazo 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julga-
mento dos recurso interpostos. 

13.7. Nesta mesma sessão, poderão ser abertas as Propostas Técnicas dos licitantes habili-
tados, as quais serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos re-
presentantes dos licitantes. 

13.8. Numa terceira sessão, cuja data será marcada pela Comissão, após divulgado o resul-
tado da análise das Propostas Técnicas, serão devolvidos os envelopes lacrados con-
tendo as Propostas de Preços aos licitantes desclassificados, desde que transcorrido 
o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos. 

13.9. Nesta sessão poderão ser abertos os envelopes contendo as Propostas de Pre-
ços dos licitantes classificados. Os valores das propostas serão li-
dos em voz alta e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão de Lici-
tação e pelos representantes dos licitantes. 

13.10. ainda, dependendo da quantidade de participantes, poderá em uma única seção abrir 
os 3 (três) envelopes acatando assim os princípios da economicidade e celeridade. 

13.11. Serão lavradas Atas das sessões acima referidas, as quais serão lidas em voz alta e as-
sinadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes. 

13.12. Após a abertura pública da Documentação, Propostas Técnicas e Proposta de Pre-
ços, não serão fornecidas aos licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficial-
mente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações referentes à aná-
lise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomen-
dações sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resultado da licitação. 

13.13. Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação quanto ao 
processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na to-
mada de decisões para a adjudicação de quaisquer serviços, podem resultar na rejeição 
de sua Proposta. 
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13.14. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a pro-
moção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do pro-
cesso, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta. 

13.15. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer docu-
mento exigido neste Edital e seu)s) anexo (s). 

13.16. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Admi-
nistração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem 
nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3° do art. 48 da 
Lei n° 8.666/93. 

13.17. As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas de técnica e preço na CPL, no 
prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do julga-
mento da habilitação. Decorrido esse prazo, a PMM providenciará a eliminação dos 
mencionados documentos. 

 

14. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

14.1. A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurí-
dica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal do li-
citante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edital, os serviços do 
presente Edital e seu(s) Anexo(s).  

14.2. Serão inabilitados da presente licitação os participantes, que: 
14.2.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras entrelinhas, can-

celamento em partes essenciais, sem a devida ressalva. 
14.2.2. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apre-
sentarem nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 
3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93. 

14.2.3. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, em caso de inexistência de 
prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expe-
dição, exceto atestado de capacidade técnica, CNPJ, Inscrição Estadual. 

 

15. – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

15.1. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração obedecerá ao disposto no 
art. 46, §2°, I e II da Lei n° 8.666/93, adotando-se como critério de julgamento a “TÉC-
NICA E PREÇO”, atendidas as especificações técnicas constantes deste Edital, nos 
termos do §1°, inciso I, do retro mencionado artigo. 

15.2. O licitante declarado classificado na proposta técnica terá sua proposta de preço (enve-
lopes 03), aberto para análise e dando seguimento ao certamente licitatório, respeitando 
as normas contidas neste Edital e seus anexos. 

15.3. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem prelimi-
narmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a 
proposta técnica. 

15.4. A avaliação e a valorização das propostas de preços serão realizadas de acordo com 
critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório. 

15.5. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valori-
zações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos 
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neste Edital e seus anexos, considerando como proposta vencedora aquela que apre-
sentar A MAIOR NOTA DE CLASSIFICAÇÃO, na forma da avaliação: 

15.6. A Proposta Técnica terá o peso de 60%(sessenta por cento) e a Proposta de Preço 
de 40% (quarenta por cento), considerando o seguinte: 

 
NC = Nota de Classificação 
IT = Índice Técnico 
IP = Índice de Preço 
MPP = Menor Preço Proposto 
PPE = Preço da Proposta em Exame 
PTE = Pontuação Técnica da Proposta em exame 
MPT = Maior Pontuação Técnica 

 

a) A PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) será obtida pelo somatório dos pontos obtidos, conforme 
descrito no item 11. 

b) Para obter o ÍNDICE TÉCNICO(IT), dividir-se-á a Pontuação Técnica da Proposta em 
Exame (PTE) pela Maior Pontuação Técnica verificada - MPT (entre as propostas técnicas 
apresentadas) e este quociente serão multiplicados por 100: 

 
IT = PTE / MPT x 100 

 
c) O ÍNDICE DE PREÇO (IP) será obtido mediante a divisão do Menor Preço Proposto – MP 

(entre as propostas de preço apresentadas) pelo Preço da Proposta em Exame (PPE), 
multiplicado por 100: 

 
IP = MP / PPE x100 

 
d) A NOTA DE CLASSIFICAÇÃO (NC) será obtida mediante a aplicação da fórmula abaixo: 
 

NC = (IT x 70 + IP x 30) /100 
 

15.7. Os valores numéricos serão calculados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se 
a fração remanescente. 

15.8. Em caso de empate na nota de classificação de valores entre duas ou mais propostas, 
e depois de obedecido o disposto no art. 3º, §2º Lei 8.666/93, a classificação será defi-
nida por sorteio realizado na presença dos licitantes; 

 

16. EXAME DA PROPOSTA DE PREÇOS 

16.1. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verifica-
das quanto a discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso preva-
lecendo o valor por extenso. 

16.2. Serão desclassificadas as propostas: 
16.2.1. Que apresentarem preços unitários cujos valores de mão-de-obra estejam inferiores 

aos pisos salariais normativos de categoria correspondente, fixados por mão – de-
obra estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspon-
dente, fixados por Dissídio Coletivo, acordou ou convenções coletivas de trabalho 
do Município onde ocorrerá o serviço.  
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16.2.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e/ou glo-
bal, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orça-
mento estimado do serviço, ou ainda com preços unitários ou global manifesta-
mente, inexequíveis, assim considerados aqueles que não atende-
rem ao Art. 44, § 3º da Lei nº 8.666/1993. Deverá ser observado o disposto no art. 
48 da Lei Federal nº 8.666/1993, em especial ou seu Parágrafo 1º para apura-
ção das propostas com preços inexeqüíveis. 

16.2.3. Contiverem quaisquer vínculos com as propostas das demais proponentes; 
16.2.4.  Estejam com omissões, adições, alterações ou ilegalidades, encontrem-se ilegíveis 

ou com rasuras; 
16.2.5.  Não apresentarem na planilha de quantitativos e na planilha de preços e ainda no 

resumo financeiro assinatura do responsável ou cálculos e assinaturas erradas. 
16.2.6. Durante a análise e julgamento das propostas, a SEMED poderá exigir de qualquer 

proponente esclarecimento adicional sobre a proposta e seus anexos; 
16.2.7. As propostas serão analisadas e, quando ocorrerem eventuais erros aritméticos, 

poderão ser corrigidas pela Comissão de Licitação da forma seguinte: 
16.2.8.  No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, pre-

valecerá o valor por extenso; 
16.2.9. No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade 

e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário; 
16.2.10. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspon-

dente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quan-
tidade; 

16.2.11. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas; 

16.2.12. O preço total da proposta será ajustado pela SEMED, em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço 
corrigido global da proposta. 

16.2.13. Até a assinatura do contrato a SEMED poderá desclassificar qualquer das pro-
ponentes, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícias de fato ou circunstâncias, an-
terior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a idoneidade ou ca-
pacidade financeira, técnica ou administrativa das mesmas. 

 

17. CRONOGRAMA. 

17.1. Os serviços prestados serão realizados conforme especificados abaixo: 
17.2. ETAPA 1  

17.2.1. Com a apresentação para os técnicos da Secretaria Municipal de Educação e esco-
las sobre a plataforma e recursos didáticos que a empresa irá elaborar; 

 
17.3. ETAPA 2  

17.3.1. Será Realizado o Treinamento dos professores para que utilizem as ferramentas 
nas salas de aula, no qual cada escola receberá dois (02) tablets com aplicativos 
criados para suprir a necessidade da Rede Municipal de Educação de Marituba, a 
plataforma deverá ser adaptada para atender tanto a demanda dos professores 
quanto dos alunos do Ensino Fundamental I e II.  
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17.3.1.1. Após o treinamento será aplicado simulado, pela empresa responsável, com os 
alunos a fim de identificar as dificuldades para assim aplicar as estratégias e 
jogos didáticos disponibilizados pela empresa contratante; 

 
17.4. ETAPA 3  

17.4.1. Será Realizado o Monitoramento acerca dos resultados no primeiro semestre do 
ano letivo, tendo em vista o acompanhamento aos alunos e professores, realizando 
formações e orientações aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Gesto-
res e Professores. Havendo um simulado para o público-alvo a fim de verificação do 
desempenho e metas propostas..  
 

17.5. ETAPA 4 
17.5.1. Será Realizado o levantamento dos resultados do simulado diagnóstico e devolutiva 

dos mesmos para as escolas. 
 

17.6. ETAPA 5 
17.6.1. Será Realizado o monitoramento dos encaminhamentos após as devolutivas dos 

resultados com ênfase no aprimoramento do uso dos recursos com a finalidade no 

ensino e aprendizagem dos alunos. 
 

Obs.: Durante estas etapas deverão ser realizadas, pelo menos, 12 reuniões previamente de-
finidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

18. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

18.1. Todos os trabalhos deverão ser realizados com interação entre a CONTRATADA e 
Equipe Técnica designada pela CONTRATANTE, que farão o acompanhamento dos 
trabalhos, incluindo a realização de reuniões internas para a avaliação da evolução do 
projeto. 

18.2. A execução dos serviços se dará nas escolas da rede Municipal de ensino, em confor-
midade com o cronograma descrito no Item 5 do Termo de Referência, os quais serão 
previamente aprovados pela CONTRATANTE; 

18.3. Todas as despesas referentes à prestação dos serviços do referido objeto deverão ocor-
rer por conta da CONTRATADA. 

 

19. DOS PRAZOS 

19.1. Para Assinar o Contrato: 
19.1.1. O licitante vencedor deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e re-

tirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecu-
tivos contados a partir da notificação feita pela Comissão Especial de Licitação. 

19.1.2. O contrato firmado com a licitante será publicado no Diário Oficial do Municípios e 
Diário Oficial da União, na forma do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 
de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 

19.2. Para Inicio: 
19.2.1. O prazo ao que se refere as etapas 1 a 5, será de 12 (doze) meses, contados da 

data do recebimento da ordem de serviço. 
19.3. Prazo para execução dos serviços: 
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19.3.1. Prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dais, contados a partir 
do recebimento pela contratada, da Ordem de Serviço encaminhada pela Contra-
tante; 

19.3.2. Na hipótese de ocorrer fatos relevantes, que impliquem no atraso da execução dos 
serviços, poderá ser ajustado o prazo constante nesse item, visando garantir a per-
feita prestação dos serviços 

19.4. A Execução dos serviços será da seguinte forma: 
19.4.1. Para a etapa 1 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço; 
19.4.2. Para a etapa 2 – 06 (seis) meses após o recebimento da ordem de serviço e con-

clusão da 1ª etapa. 
19.4.3. Para a etapa 3 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e con-

clusão da 2ª etapa; 
19.4.4. Para a etapa 4 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e con-

clusão da 3ª etapa 
19.4.5. Para a etapa 5 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço e con-

clusão da 4ª etapa; 
 

19.4.6. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos, dentro do prazo de 
12(doze) meses contados do recebimento da ordem de serviços. 

19.5. Prorrogação: 
19.5.1. O prazo poderá ser prorrogado, desde que sejam atendidas as exigências previstas 

no art. 57, da Lei 8666/93 e suas alterações. 
19.6. Condições para Recebimento dos Serviços: 

19.6.1. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao dis-
posto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993 e alterações posterio-
res. 

 

20. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO 

20.1. O resultado de cada fase da licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Pará Estado ou, se presentes todos os representantes das licitan-
tes no ato em que foi adotada a decisão, comunicado diretamente aos interessados e 
lavrado em ata. O resultado final contendo as notas finais e os valores das propostas se-
rão publicados na Imprensa Oficial. Estas publicações ou comunicações constituirão 
os avisos dos resultados dos julgamentos das documentações e propostas. 

20.2. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recur-
sos previstos na Lei nº 8,666/1993 e suas alterações. 

20.3. No caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à autoridade que pro-
feriu a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de efetivo expediente no órgão, no 
Protocolo da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, no horário de 08 às 14 
horas, sito à Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro: Centro, no Município de Marituba 
– Pará, concedido o mesmo prazo para aos demais licitantes que poderão impugná-lo; 
(art. 109, da Lei 8666/93); 

20.4. A manifestação do licitante da intenção de interpor recurso no final da sessão, com re-
gistro em ata da síntese das suas razões, além de juntar memoriais no prazo acima, e 
deverá apresentá-lo em mídia gravada, e assinado digitalmente. O mesmo se diga em 
relação às contrarrazões. 
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20.5. O resultado da licitação será submetido à Adjudicação e homologação pela SEMED. 
 

21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO 

21.1. A SEMED adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua essên-
cia aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s). 

21.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida  sujeitando–o às penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, neste caso, a Comissão Especial de licitação, poderá convocar 
os licitantes remanescente, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo 1º classificado.    

21.3. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-
á nos termos previstos pela Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações. 

21.4. A SEMED se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar to-
das as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por ra-
zões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indeniza-
ção ou ressarcimento. 

21.5. A rescisão do contrato obedecerá às disposições previstas nos arti-
gos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 

22. CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO 

22.1. Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garan-
tia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito 
da contratação. 

22.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) Seguro garantia; 
c) Carta de fiança bancária. 

22.3. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, forne-
cida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, de-
vendo a contratada providenciar sua prorrogação, independente de notificação da SE-
MED. 

22.4. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da com-
petente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da SE-
MED, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, de-
vendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, inde-
pendente de notificação da SEMED, sob pena de independente de  notificação da 
SEMED, sob pensa de rescisão contratual.  

22.5. No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverá estar acompa-
nhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta infor-
mará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condi-
ções de resgate. 

22.6. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá depositar na seguinte 
conta bancária Agência: 4132-7, Conta Corrente: 15.889-5, Banco do Brasil. Quaisquer 
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informações ou esclarecimento referente ao depósito/conta da Caução poderão ser tra-
tados com a Diretora Financeira da Administração Municipal de Marituba/PA, que se 
encontra na Tesouraria no prédio sede da mesma;  

22.7. A garantia prestada pelo licitante vencedor será restituída ou liberada 60 (ses-
senta) dias corridos após o Recebimento Definitivo do (s) serviços. 

22.8. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administra-
ção ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsá-
vel pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da exe-
cução do contrato. 

 

23. FORMA DE PAGAMENTO 

23.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da 
proposta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de 
filiais ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal de-
vidamente designado; 

23.2. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas 
fiscais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato 
nomeado pela administração municipal. 

23.3. Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no edi-
tal e/ou contrato. 

23.4. Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, através 
de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta; 

23.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra-
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante; 

23.6. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certifi-
cado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Fe-
derais e da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao 
INSS, Certidão de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas; 

23.7. A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta efe-
tuada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pen-
dência de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de con-
formidade com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere di-
reito a alteração de preços ou compensação financeira; 

23.7.1. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fis-
cal/fatura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o de-
curso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido 
com aplicação de multa prevista em cláusula contratual.  

23.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRA-
TADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE; 
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23.9. Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem 
serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 

24. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

24.1. Os valores propostos pelo licitante poderão ser revistos mediante solicitação da con-
tratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 
forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93 e do art. 3º  § 1º da Lei nº   10.192, de 14/02/01; 

24.1.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da super-
veniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.  

24.1.2. A solicitação deverá vir acompanhada de Nota Fiscal anterior à data da licitação, 
porém próxima, e uma Nota Fiscal atual, sendo que todos os documentos deverão 
ser protocolados na Procuradoria do Municipal.  

24.1.2.1. Todas as Ordens de Fornecimento emitidas antes da data de protocolo da soli-
citação de reajuste deverão ser entregues no valor anterior, valendo o valor plei-
teado somente para as Ordens de Fornecimento futuras. 

 

25. GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

25.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) compe-
tente, pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal 
fim. Em sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da adminis-
tração. 

25.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer ina-
dimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o 
atesto acerca do recebimento dos serviços. 

25.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada. 

25.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 
também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, 
e ainda: 

25.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato; 

25.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca 
da especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado). 

25.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais con-
dições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

25.8. O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inob-
servância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por 
ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do 
contrato.  

25.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija 
nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considera-
ções quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declara-
ções verbais. 
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25.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabeleci-
das no Contrato.  
 

26. DAS PENALIDADES:  

26.1. Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prática 
dos atos previstos nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e outros 
dispositivos que venham a substituir. 

26.2. Ao licitante que incorra nas faltas referidas no item 26.1 aplicam-se, segundo a natureza 
e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções pre-
vistas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

26.3. 14.3. Nas hipóteses previstas no item 26.1, o Licitante poderá apresentar sua defesa no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação do ato, sendo facultada a produção 
de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas daquele que as 
indicou. 

26.3.1. Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente desig-
nada para este fim. 

26.3.2. Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o 
serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e 
remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a pena-
lidade, após o pronunciamento da área jurídica. 

26.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, su-
jeitará o Licitante, além das sanções referidas no item 26.2, à multa de mora, na forma 
prevista neste instrumento, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedeci-
dos os seguintes limites máximos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o 
contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 
(dez) dias contados da data de sua convocação; 

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do crono-
grama físico de obras não cumprido;  

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por 
dia subsequente ao trigésimo. 

26.4.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos paga-
mentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 

26.4.2. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o Con-
tratado responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos even-
tualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicial 

26.5. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração serão graduados pelos seguintes prazos: 

a) 06 (seis) meses, nos casos de: 
I. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que 

o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Ad-
ministração; 

II. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida. 
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b) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 
de suas parcelas ou do fornecimento de bens. 

c) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 
I. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou da-

nificada; 
II. Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamen-

tação e prévia comunicação à Administração; 
III. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Adminis-

tração Estadual; 
IV. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no reco-

lhimento de qualquer tributo. 
26.6. O licitante que praticar infração prevista no item 26.5, alínea “c”, será declarado inidô-

neo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua re-
abilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da respectiva sanção.  

 

27. DO CONTRATO  

 
 

Nota Explicativa: A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que 
as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de de-
zembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU 
n° 39, de 13/12/2011. 

 
27.1. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
27.2. Os prazos previstos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por iguais perío-
dos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração; 
27.3. A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma digital, sendo 
obrigatório de acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, não sendo isento 
da assinatura física; 
27.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor (ME/EPP/MEI) deverá 
apresentar a documentação de habilitação fiscal e trabalhista, na forma do art. 4º, do Decreto 
federal nº 8.538/2015; 
27.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o 
Contrato e não apresentar justificativa a Administração, implicará decadência do direito à con-
tratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/ 1993, sendo facultado 
à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação; 

 
Nota explicativa: O art. 64 da Lei nº 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará 

regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair 
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.”  Por 
outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
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retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalida-
des legalmente estabelecidas” (art. 81). Portanto, a recusa da empresa deverá ser 
sancionada, salvo justificativa juridicamente plausível, conforme prevê o TCU no 
Acórdão nº 1793/2011-Plenário, quando afirma: “...a não autuação  sem justifi-
cativa dos referidos processos poderá ensejar a aplicação de sanções aos ser-
vidores omissos, conforme previsão do art. 82 da Lei 8.666/1993”. No mesmo 
sentido, o TCU aplicou multa ao pregoeiro, nos seguintes termos: “...Além disso, o 
pregoeiro ignorou também previsão editalícia de aplicação de penalidade àquele que não 
mantiver a proposta. Nesses termos, o Plenário, acolhendo a proposta do relator, rejeitou, 
no ponto, as alegações de defesa do pregoeiro, para julgar irregulares suas contas, apli-
cando-lhe a multa capitulada no inciso I do art. 58, da Lei 8.443/92” Acórdão nº 
3261/2014-Plenário (26.11.2014). 

 
27.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
 
 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante, farão parte inte-
grante do contrato ou da Nota de Empenho se esta o substituí-lo. 
28.2. As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato ou instrumento equivalente. 
28.3. A seu critério e por ato justificado da autoridade competente a Comissão Especial de 
Licitação, poderá alterar as condições de participação, ou da contratação, promovendo a repu-
blicação deste Edital e reabrindo novo prazo para a apresentação das propostas, desde que 
tais adequações impliquem mudanças na elaboração da proposta de preços. 
28.4. É facultado à Comissão Especial de Licitação ou Autoridade Competente, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar na 
proposta. 
28.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não 
haja comunicação da Comissão Especial de Licitação em contrário. 
28.6. A Comissão Especial de Licitação poderá, em qualquer fase do processo licitatório sus-
pender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos partici-
pantes para a continuidade dos mesmos. 
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedi-
ente na Secretaria Municipal de Educação. 
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 

28.8.1. Exigências formais não essenciais são àquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como não importe em 
vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais. 
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28.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
28.10. Quaisquer documentos extraídos por via internet poderão ter seus dados conferidos 
pela Comissão perante o site correspondente. 
28.11. . Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou ao fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 
das demais licitantes. 
28.12. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documen-
tos apresentados, podendo a Comissão Especial de Licitação inabilitá-la ou desclassificá-la 
sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso seja constatada 
a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados. 
28.13. A divulgação de adendos ao Edital, bem como resultado da licitação, decisão final 
quanto a recursos impetrados, anulação ou revogação da licitação será efetuada mediante pu-
blicação na imprensa oficial. 
28.14. A autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

28.14.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obri-
gação de indenizar. 

28.14.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato ou da nota de Empe-
nho se esta o substituir, neste caso, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
artigo 59 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

28.15. Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, em obediência às disposições legais que 
regem o presente processo licitatório. 
28.16. Para dirimir as questões relativas ao presente edital, elege-se como foro competente o 
de Goiânia – Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro. 
 
 

29. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Presidente da CEL, observados 
os preceitos de direito público e as disposições das leis que regem a matéria.  

 

30. DO FORO  

Fica eleito o foro da Cidade de Marituba, estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas 
da presente CONCORRÊNCIA. 

 

31. DOS ANEXOS 

São partes integrantes deste Edital independente da transcrição os seguintes anexos:                            
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM-

PRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO FUNCI-

ONAL DA EMPRESA 
ANEXO XI – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

Marituba/PA, 10 de setembro de 2019. 
 
 

 

 

 

 

Paulo Henrique Pinheiro 

Presidente da CEL – SEMED 

 
 
 
 
 
 

KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  
Secretária Municipal de Educação  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFÊRENCIA 
 

1. OBJETO: 

 
1.1. O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especialista em tecno-
logia para educação que irá desenvolver um projeto de intervenção pedagógica focado 
na aceleração do processo de ensino e aprendizado de Matemática Básica e Tecnologia. 
O projeto deverá oferecer livro(s) paradidático(s) que contribua com o aprendizado das 
operações básicas de matemática, acompanhado de aplicativo(s) que funcione em com-
putador, celular e tablet com e sem internet. Além de implantar uma plataforma digital 
capaz de atender todos os professores e alunos do 4º ao 9º ano da rede, para contribuir 
com à melhoria da comunicação, criação de espaços colaborativos virtuais e disponibi-
lização de ferramentas de gestão de atividades escolares, para a Rede de Ensino do Mu-
nicípio de Marituba/PA. 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: 

1.2. A Secretaria Municipal de Educação de Marituba, preocupada em desenvolver em sua 
gestão ações que auxiliem na garantia de uma educação pública que garanta princípios de 
equidade, bem como mecanismos formativos para que sigamos alcançando indicadores de 
qualidade. Entende a necessidade de aderença de propostas metodológicas que estejam ali-
nhadas a uma perspectiva de educação, que auxilie na superação de possíveis dificuldades 
em componentes curriculares que estão em constante protagonismo em avaliações externas, 
como por exemplo as disciplinas de português e matemática.  
1.3. Nessa direção, é desafiador encontrar projetos que desenvolvam o que estabelece a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com foco no desenvolvimento de habilidades neces-
sárias para aprendizagens significativas.  Para tanto, uma gama de mecanismos são necessá-
rios, desde formação de professores, até assessoramentos pedagógicos à manuseio de mate-
riais didáticos e/ou tecnológicos.  
1.4. É importante ressaltar, que todo e qualquer projeto, deve estar alicerçado por uma pers-
pectiva teórica que subsidie os processos de aprendizagem que se almeja alcançar, desse 
modo é relevante considerar, quais as intencionalidades educativas e base teórica estão sendo 
trabalhadas e perspectivadas.  
1.5. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB de 2017, nosso município 
cresceu significativamente na modalidade ensino fundamental anos iniciais no qual pontuou 
4,81, ultrapassando assim a meta atingida pelo próprio estado do Pará que obteve a média 4,5. 
Não obstante, entre as metas projetadas no Plano Municipal de Educação2 encontramos a 

Meta 2 na qual estabelece:  
1.6. Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos, para toda a população de 6 (seis) 
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. (MARI-
TUBA,2015) 

                                                 
1 Fonte-INEP-Mec. 
2 Disponível em < http://www.camaramarituba.pa.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/LM-2015-311-Plano-Muni-

cipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-2015-2025.pdf >  
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1.7. Para que sigamos perseguindo as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educa-
ção de Marituba (2015-2025) e alcançando indicadores de qualidade. Solicitamos aquisição de 
propostas metodológicas que envolvam aspectos lúdicos capazes de ressignificar práticas pe-
dagógicas e promover novas metodologias embasadas.   

1.8. Por meio de intencionalidades educativas preocupadas em etapas do processo peda-
gógico, por meio de recursos físicos, tecnológicos, formação continuada de professores, reali-
zação de simulados embasados nos descritores de diretrizes do Sistema de Avaliação da Edu-

cação Básica bem como eventos formativos para professores e alunos. Que repercutirão 
positivamente no ensino fundamental de alunos do 4º ao 9º ano, alunos da Educação 
de Jovens e Adultos e aos alunos da Educação Especial e Inclusiva.  
1.9. Nessa direção, a disciplina Matemática se apresenta como um desafio para nosso alu-
nado, tendo em vista a complexidade de compreender a disciplina e a falta de afinidade em 
sala de aula por apresentar-se didaticamente de difícil entendimento até mesmo por dificulda-
des dos professores em gerenciar a disciplinar ludicamente, para que o aluno que está se dis-
tanciando sinta atração pelos conteúdos ministrados. Os professores necessitam de recursos 
tecnológicos para aprimorar o ensino e evitar os índices de baixo rendimento, reprovações, 
disparidade de séries e evasão escolar. 
1.10. Ressalta-se que a proposta da Base Curricular Nacional Comum e do Documento Cur-
ricular Estadual tratam de que nas séries iniciais os alunos precisam estar habilitados na leitura, 
escrita e cálculos numéricos, ocorrendo a dificuldade em entender a matemática, esta coloca-
se como barreira para alcançar os objetivos propostos. 
1.11. Projetos capazes de promover suporte a Secretaria Municipal de Educação a envolver 
toda a rede pública educacional para seu crescimento não só quantitativo, mas que se desdobra 
em qualidade e novas experiências educativas no chão da escola, não só para os estudantes, 
como para equipe gestora, de professores e toda a comunidade escolar. 
1.12. Objetivo Geral  

1.12.1. Desenvolver competências e habilidades de aprendizagem mate-
mática por meio de recursos didáticos- tecnológicos inovadores.  
1.12.2. Atingir os quantitativos de 210 (duzentos e dez) professores e 
12603 (doze mil e seiscentos e três) no total de 12813 (doze mil oitocentos e 
treze). 

1.13. Objetivos Específicos:  

1.13.1. Utilizar instrumentos tecnológicos como mecanismo de aprendizagem; 
1.13.2. Estimular as noções de matemática tendo em vista a vida cotidiana;  
1.13.3. Esclarecer o manuseio numérico utilizando as quatro operações 

básicas e suas atribuições, com a finalidade de desenvolver o raciocínio 
lógico do aluno;   

1.13.4. Elevar a qualidade da educação matemática do município de Mari-
tuba;  

1.13.5. Alcançar as metas estabelecidas para o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica- IDEB 2019; 

1.13.6. Produzir recursos didáticos metodológicos para o município de Ma-
rituba 

1.14. Materiais que serão utilizado:  

1.14.1. Materiais para o aluno  
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1.14.2. Recursos pedagógicos manuseáveis que estimulam as operações 
matemáticas, objetivando intencionalidades educativas; 

1.14.3. Livros físicos com conteúdos adequados para os alunos que serão 
público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

1.14.4. Jogos matemáticos físicos e virtuais (online e off-line);  
1.14.5. Acesso a plataforma virtual (online e off-line) para acesso de ativi-

dades específicas de aprendizagem; 
1.14.6. Os recursos didáticos que serão disponibilizados para os alunos 

devem ter intencionalidade de complementação pedagógica; 
1.14.7. Simulados em concordância com as matrizes de referência do Sis-

tema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
1.14.8. Materiais para os professores  
1.14.9. Formação e acompanhamento pedagógico com temas específicos 

para o ensino lúdico da matemática realizados presencialmente; 
1.14.10. Treinamento acerca do uso dos recursos digitais e físicos;  
1.14.11. Livros físicos com conteúdos a serem trabalhados com os alunos 

que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 
1.14.12. Orientações e sugestão de prática pedagógica, via plataforma;  
1.14.13. Acesso a plataforma virtual (online e off-line) para acesso de ativi-

dades e organização pessoal do professor.  
 

 

3 DESCRIÇÃO: 

 LOTE ÚNICO 

ITEM UNID. 
QUANT

. 
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 

1 Serviço 1 

Contratação de empresa especialista em 
tecnologia para educação que irá desen-
volver um projeto de intervenção pedagó-
gica focado na aceleração do processo de 
ensino e aprendizado de Matemática Bá-
sica e Tecnologia. O projeto deverá ofere-
cer livro(s) paradidático(s) que contribua 
com o aprendizado das operações bási-
cas de matemática, acompanhado de apli-
cativo(s) que funcione em computador, 
celular e tablet com e sem internet. Além 
de implantar uma plataforma digital capaz 
de atender todos os professores e alunos 
do 4º ao 9º ano da rede, para contribuir 
com à melhoria da comunicação, criação 
de espaços colaborativos virtuais e dis-
ponibilização de ferramentas de gestão 

R$ xxxxxxxx 
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de atividades escolares, para a Rede de 
Ensino do Município de Marituba/PA 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 A empresa interessada deverá atender às previsões deste Termo, em específico demonstrar 
capacidade técnica mediante comprovação de serviços já realizados. 

4.2.1 Além dos demais documentos exigidos em Edital, 1 (um) atestado de capacidade técnica refe-
rente à realização do trabalho de elaboração de Plano de Carreira e/ou de Plano de Cargos e 
Salários ou reestruturação de carreira de quadro de pessoal.  

4.3 – Documentos obrigatórios do licitante para classificação (Env. 02).  
4.3.1 Além dos demais documentos exigidos em edital, diploma de curso de graduação superior reco-

nhecido pelo Ministério da Educação de todos os integrantes que irão compor a equipe técnica 
do licitante. 

4.3.2 Documento de Inscrição no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se houver de todos 
os integrantes que irão compor a equipe técnica do licitante.  

4.3.3 Declaração de composição da equipe técnica. 
 

5 CRONOGRAMA 

5.1 Os serviços prestados serão realizados conforme especificados abaixo: 
5.2 ETAPA 1  
5.2.1 Com a apresentação para os técnicos da Secretaria Municipal de Educação e 
escolas sobre a plataforma e recursos didáticos que a empresa irá elaborar; 

 
5.3 ETAPA 2  
5.3.1 Será Realizado o Treinamento dos professores para que utilizem as ferramentas 
nas salas de aula, no qual cada escola receberá dois (02) tablets com aplicativos cria-
dos para suprir a necessidade da Rede Municipal de Educação de Marituba, a plata-
forma deverá ser adaptada para atender tanto a demanda dos professores quanto dos 
alunos do Ensino Fundamental I e II.  
a. Após o treinamento será aplicado simulado, pela empresa responsável, com os 
alunos a fim de identificar as dificuldades para assim aplicar as estratégias e jogos 
didáticos disponibilizados pela empresa contratante; 

 
5.4 ETAPA 3  
5.4.1 Será Realizado o Monitoramento acerca dos resultados no primeiro semestre do 
ano letivo, tendo em vista o acompanhamento aos alunos e professores, realizando 
formações e orientações aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Gestores 
e Professores. Havendo um simulado para o público-alvo a fim de verificação do de-
sempenho e metas propostas..  

 
5.5 ETAPA 4 
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5.5.1 Será Realizado o levantamento dos resultados do simulado diagnóstico e devo-
lutiva dos mesmos para as escolas. 

 
5.6 ETAPA 5 
5.6.1 Será Realizado o monitoramento dos encaminhamentos após as devolutivas dos 
resultados com ênfase no aprimoramento do uso dos recursos com a finalidade no en-
sino e aprendizagem dos alunos. 

 
Obs.: Durante estas etapas deverão ser realizadas, pelo menos, 12 reuniões previa-

mente definidas pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

6 PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Para Inicio: 
6.1.1 O prazo ao que se refere as etapas 1 a 5, será de 12 (doze) meses, contados da 
data do recebimento da ordem de serviço. 
6.2 Prazo para execução dos serviços: 
6.2.1 Prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dais, contados a 
partir do recebimento pela contratada, da Ordem de Serviço encaminhada pela Contra-
tante; 
6.2.2 Na hipótese de ocorrer fatos relevantes, que impliquem no atraso da execução 
dos serviços, poderá ser ajustado o prazo constante nesse item, visando garantir a 
perfeita prestação dos serviços 
6.3 A Execução dos serviços será da seguinte forma: 
6.3.1 Para a etapa 1 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço; 
6.3.2 Para a etapa 2 – 06 (seis) meses após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 1ª etapa. 
6.3.3 Para a etapa 3 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 2ª etapa; 
6.3.4 Para a etapa 4 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 3ª etapa 
6.3.5 Para a etapa 5 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 4ª etapa; 
 
6.3.6 Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos, dentro do prazo 
de 12(doze) meses contados do recebimento da ordem de serviços. 
6.3.7  
 

7 REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 Todos os trabalhos deverão ser realizados com interação entre a CONTRATADA e 
Equipe Técnica designada pela CONTRATANTE, que farão o acompanhamento dos trabalhos, 
incluindo a realização de reuniões internas para a avaliação da evolução do projeto. 
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7.2 A execução dos serviços se dará em reuniões presenciais, em conformidade com des-
crito no Item 5 deste Termo de Referência, os quais serão previamente aprovados pela CON-
TRATANTE; 
7.3 Todas as despesas referentes à prestação dos serviços do referido objeto deverão ocor-
rer por conta da CONTRATADA. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 DA CONTRATANTE: 
8.1.1 Fornecer subsídios e informações adequadas para a correta realização dos serviços, 

conforme objeto; 
8.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
8.1.3 Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um funcionário 

especialmente designado; 
8.1.4 Realizar o pagamento nas formas e nos prazos estabelecidos no contrato; 
8.1.5 Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços. 
8.2 DA CONTRATADA: 
8.2.1 Realizar o objeto licitado, de acordo com as especificações deste Termo, utilizando nor-

mas técnicas oficiais para a boa execução do serviço e cumprir o que se segue: 
8.2.2 Executar os serviços contratados e fornecer os materiais exigidos, com qualidade e efi-

ciência, conforme especificados neste termo, adotando os procedimentos previstos nas 
normas regulamentares expedidas pelos respectivos órgãos, bem como, as normas fe-
derais, municipais e estaduais, que vierem a ser editadas, acerca do objeto do contrato; 

8.2.3 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas 
e ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem 
como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a 
execução da prestação do serviço e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou ex-
trajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência 
da celebração do contrato e de sua execução; 

8.2.4 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos trabalhistas, pre-
videnciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à 
administração a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta 
licitação; 

8.2.5 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a Administração e/ou 
a terceiros, quando caracterizada a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissi-
onal, durante a prestação do serviço; 

8.2.6 Fica a contratada obrigada a comunicar, por escrito, à Administração a ocorrência de 
qualquer fato ou dano anormal, verificado no local da prestação do serviço pactuado, 
até o primeiro dia útil subsequente a ocorrência; 

8.2.7 Responsabilizar-se pela sua conduta ética, durante as horas de trabalho, de forma a 
manter o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com terceiros e servidores 
da Administração; 

8.2.8 Permitir que a Administração fiscalize, a qualquer tempo, a execução da prestação do 
serviço, ficando assegurado à Administração, o direito de aceitá-lo ou não; 

8.2.9 Ressarcir à Administração o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação 
ou interrupção da prestação do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exi-
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gência da Administração ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devi-
damente comunicadas à Administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 
sua ocorrência; 

8.2.10 Comunicar ao gestor da contratação, por escrito, qualquer anormalidade, de caráter ur-
gente, tão logo verificada, na prestação dos serviços; 

8.2.11 Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, eventual-
mente, solicitar a Administração; 

8.2.12 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ins-
trumento; 

8.2.13 É expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal da Administração; 

8.2.14 Não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meios, informações obtidas em de-
corrência da realização dos serviços Contratados, sem prévia e expressa autorização 
da Administração; 

8.2.15 A empresa Contratada deve estar ciente que a Contratante estará isenta de quaisquer 
outros danos causados a terceiros, originários das atividades desenvolvidas pela Con-
tratada durante a execução dos serviços, mesmo que não intencionais, devendo, assim, 
arcar com eventuais prejuízos, danos, ações indenizatórias ou outras demandas admi-
nistrativas ou judiciais que por ventura possam surgir no decorrer do serviço, ou mesmo 
após sua conclusão; 

8.2.16 Protocolar junto a CONTRATANTE qualquer solicitação de aditamento ao Contrato, seja 
quantitativo, qualitativo, ou prorrogação de prazo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
antes do término do prazo de execução; 

8.2.17 Não transferir, sob hipótese alguma, a execução dos serviços, objeto da presente con-
tratação; 

8.2.18 As despesas com funcionários da CONTRATADA, decorrentes de locomoção (passa-
gens aéreas ou terrestres), hospedagem e alimentação correrão por conta da mesma. 

8.2.19 Para a licitante vencedora será dado um prazo de 10 (dez) dias úteis. Após a assinatura 
do contrato, para apresentar 3 (três) layouts do aplicativo a ser usado no projeto para 
aprovação da comissão técnica. 

 

9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA 

9.1 O julgamento das propostas será objetivo e em conformidade com a modalidade de 
licitação pertinente do tipo técnica e preço. 
9.1.1 O critério de avaliação final da pontuação será realizado conforme a tabela a seguir: 
 

Critérios a serem pontuados ÍNDICE MÁXIMO 

Técnica  60% 

Preço  40% 

Total  100% 

 
9.1.2 A Licitante com a maior pontuação obtida na soma dos critérios de avaliação técnica e 

de preço será considerada a vencedora. 
9.2 EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 
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9.2.1 Para critério de avaliação serão considerados os atestados de capacidade técnica da 
licitante - não se admitindo atestados de serviços inacabados - datilografados ou im-
pressos por computador. Os Atestados deverão ser apresentados sem rasuras ou en-
trelinhas dos serviços realizados, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

f) Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) atestante(s); 
g) Descrição e finalidade dos serviços prestados; 
h) Período durante o qual o serviço foi prestado; 
i) Prazo de execução dos serviços (dias/meses) ou carga horária do con-

trato; 
j) Data de emissão, nome e cargo do signatário. 

9.2.1.a.1 Para os atestados referentes à Elaboração, Criação e Execução de projeto de inter-
venção Pedagógica na área da matemática (acompanhado do contrato): 

Duração dos serviços 
Pontuação Atribu-

ída 

A partir de 30 (trinta) até 90 (noventa) dias. 01 (um) ponto 

A partir de 91 (noventa e um) até 180 (cento e oitenta) 
dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 181 (cento e oitenta e um) até 270 (duzentos e 
setenta) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 271 (duzentos e setenta e um) até 360 (trezen-
tos e sessenta) dias. 

04 (quatro) pontos 

Acima de 361 (trezentos e sessenta e um) dias. 05 (cinco) pontos 

9.2.1.a.2 Para os atestados apresentados referentes à projetos com intervenção de recursos 
digitais para a rede de ensino (acompanhado do contrato): 

Duração dos serviços Pontuação Atribuída 

A partir de 30 (trinta) até 90 (noventa) dias. 01 (um) ponto 

A partir de 91 (noventa e um) até 180 (cento e oitenta) 
dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 181 (cento e oitenta e um) até 270 (duzentos e 
setenta) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 271 (duzentos e setenta e um) até 360 (trezen-
tos e sessenta) dias. 

04 (quatro) pontos 

Acima de 361 (trezentos e sessenta e um) dias. 05 (cinco) pontos 

9.2.2 A Pontuação Técnica da(s) Licitante (PTL) será obtida pela soma simples dos atestados 
apresentados pela(s) mesma(s). 

9.2.3 A empresa licitante deverá apresentar, Atestado(s) de Capacidade Técnica, que deverá 
(ão) ser emitido(s) por entidades de direito público ou privado, que comprovem experi-
ência da empresa licitante na prestação de serviços; 

9.2.4 A empresa licitante deverá apresentar Quadro de Profissionais para participar dos ser-
viços descritos no objeto composto por: 

a. 3 (três) profissional com licenciatura plena em pedagogia; 
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b. 3 (três) profissional com licenciatura em matemática; 
c. Um profissional com formação em Ciências da Computação. 
9.2.4.c.1 A comprovação do vínculo dos profissionais antes referidos, dar-se-á mediante a 

juntada do contrato social ou certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, 
no caso dos sócios, ou de cópia da carteira de trabalho, da ficha de registro de 
empregado ou ainda do contrato de trabalho. 

9.2.5 A empresa licitante deverá apresentar declaração de cada profissional acima listado 
com anuência de sua participação nos serviços, objeto deste termo. 

9.2.6 A empresa interessada deverá atender às previsões deste edital, em específico de-
monstrar capacidade técnica mediante comprovação de serviços já realizados. 

9.3 Documentos obrigatórios do licitante para classificação (Env. 02): 
9.3.1 Além dos demais documentos exigidos em edital, diploma de curso de graduação su-

perior reconhecido pelo Ministério da Educação de todos os integrantes que irão compor 
a equipe técnica do licitante. 

9.3.2 Documento de Inscrição no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se houver 
de todos os integrantes que irão compor a equipe técnica do licitante.  

9.3.3 Declaração de composição da equipe técnica. 
9.3.4 Para efeitos de avaliação e consequente atribuição das pontuações às propostas técni-

cas, os licitantes deverão entregar os documentos e as amostras de materiais abaixo 
indicadas: 

a. Amostra do material de Recursos pedagógicos manuseáveis que estimulam as ope-
rações matemáticas, objetivando intencionalidades educativas 

b. Amostra dos Livros físicos com conteúdos (matemática) adequados para os alunos 
que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

c. Amostra dos Livros físicos com conteúdos  (matemática) a serem trabalhados com 
os alunos que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

d. Amostra dos Jogos matemáticos físicos e virtuais (online e off-line);  
e. Amostra dos Simulados em concordância com as matrizes de referência do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
9.3.5 A não apresentação de qualquer dos itens citados no item 9.3 e subitens acarre-

tará a desclassificação automática da empresa licitante. 
9.3.6 A Avaliação da Proposta Técnica de cada licitante – incluindo-se o material didático 

pedagógico especificados acima, será feita através da análise das 13 proposições a 
seguir: 

 
 

Proposição 

 
MATERIAL DIDÁTICO GERAL 

Atende 
Integralmente 
(20,00 pontos) 

 

Atende 
Parcialmente 

(10 ,00 pontos) 

 

Não Atende 
(0,00 ponto) 

01 

O material didático valoriza a manifes-
tação do conhecimento prévio que o 
aluno detém sobre o tema abordado. 
As atividades propostas consideram 
esse conhecimento prévio na sua rea-
lização. 

   

02 
O material didático apresenta coerên-
cia com a 
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proposta pedagógica expressa no pro-
jeto em questão. 

03 

O material promove o desenvolvi-
mento integral 
do aluno, sua capacidade de reflexão, 
raciocínio, de trabalho coletivo, a auto-
disciplina, o domínio do conhecimento 
no âmbito de da matemática. 

   

04 

O material didático de Matemática a 
metodologia adotada contribui para o 
desenvolvimento de capacidades bási-
cas do pensamento autônomo e crítico 
(a compreensão, a memorização, a 
análise, a síntese, a formulação de hi-
póteses, o planejamento, a argumen-
tação). 

   

05 

O material didático de Matemática con-
tribui para a compreensão dos concei-
tos e procedimentos matemáticos, fa-
vorecendo a atribuição de significados 
aos conteúdos. 

   

06 

A área de Matemática contempla os 
quatro grandes eixos temáticos: núme-
ros e operações, espaço e forma, 
grandezas e medidas, tratamento da 
informação. 

   

07 

O material didático de Matemática 
apresenta adequadamente o trata-
mento da informação tanto no que diz 
respeito à seleção dos conteúdos ma-
temáticos, quanto à distribuição dos 
mesmos. 

   

08 

O material didático de Matemática pri-
vilegia a exploração dos conceitos ma-
temáticos e de sua utilidade para resol-
ver problemas. 

   

09 

O material didático de Matemática es-
timula a utilização de recursos didáti-
cos diversificados de forma a contribuir 
para a construção do conhecimento 
matemático, tais como: materiais con-
cretos, jogos, leituras complementa-
res, calculadoras e outros recursos 
tecnológicos. 

   

10 
O material didático de Matemática há 
equilíbrio e articulação entre concei-
tos, algoritmos e procedimentos. 
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11 

O material didático de Matemática va-
loriza o desenvolvimento de habilida-
des relativas ao cálculo mental e cál-
culo por estimativa. 

   

12 

O material didático de Matemática 
apresenta situações que envolvem a 
formulação de problemas pelos pró-
prios alunos, bem como a utilização de 
diferentes estratégias de resolução. 

   

13 

O material didático de Matemática 
apresenta situações que envolvem uti-
lização de diferentes estratégias na re-
solução de problemas. 

   

9.3.7 A avaliação de cada proposição levará em consideração os critérios descritos abaixo, 
com as seguintes ponderações: 
9.3.8 Atende Integralmente - 20 (vinte pontos): a Proposta Técnica (materiais e des-

critivos) atende a TODAS as exigências solicitadas na proposição da questão, fa-
zendo-o de forma integral e absoluta; 

9.3.9 Atende Parcialmente - 10 (dez pontos): a Proposta Técnica (materiais e des-
critivos) não atende por completo as exigências solicitadas na proposição da ques-
tão, fazendo-o de forma incompleta e limitada; 

9.3.10 Não Atende - 0 (zero ponto): a Proposta Técnica (materiais e descritivos) não 
atende de nenhuma forma as exigências solicitadas na proposição da questão. 

9.3.11 A análise da “Proposta Técnica” de cada licitante será realizada pela Comissão Especial 
da Educação criada para este fim, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 
divulgar o resultado. 

9.3.12 Os membros da Comissão Especial da Educação analisarão em conjunto cada amostra 
e indicarão a pontuação de acordo com os elementos contidos neste edital. 

 

10 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 O prazo ao que se refere as etapas 1 à 5 será de 12 (doze) dias contados da data do 
recebimento da ordem de serviço.  
10.2 O prazo de vigência do contrato será de até o final do exercício de 2020, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, de acordo 
com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com validade e eficácia após a publicação 
do seu extrato, nos meios oficiais.  
10.3 A execução dos serviços se dará, a partir da assinatura do contrato com a devida emis-
são pela Contratante e recebimento pela contratada da Ordem de Serviços.  
10.4 Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do início da execução dos 
serviços, poderá ser ajustado o prazo constante neste item, visando garantir a prefeita presta-
ção dos serviços. 

 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da pro-
posta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da 
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matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devidamente desig-
nado; 
11.2 O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas 
fiscais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato nome-
ado pela administração municipal. 
11.3 Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no edi-
tal e/ou contrato. 
11.4 Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, através 
de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta; 
11.5 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra-
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obri-
gação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante; 
11.6 A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certifi-
cado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 
da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, Certidão 
de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
11.7 A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta efe-
tuada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência 
de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de conformidade com 
os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere direito a alteração de pre-
ços ou compensação financeira; 
11.8 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal/fa-
tura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em 
permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa pre-
vista em cláusula contratual.  
11.9 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRA-
TADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CON-
TRATANTE; 
11.10 Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem 
serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 

12 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

12.1 Os serviços serão prestados nas dependências das escolas da rede Municipal de en-
sino, em conformidade com o cronograma descrito no Item 5 do Termo de Referência, prezando 
sempre pelo desenvolvimento e eficácia dos trabalhos. 

 

13 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1  O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) compe-
tente, pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal fim. Em 
sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da administração. 
13.2 O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadim-
plência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca 
do recebimento dos serviços. 
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13.3 A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada. 
13.4 O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 
também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 
13.5 Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato; 
13.6 Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca 
da especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado). 
13.7 A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais con-
dições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 
13.8 O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inob-
servância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fi-
xado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do contrato.  
13.9 Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija 
nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações 
quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. 
13.10 A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no 
Contrato.  

 
 

14 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 
com o instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da con-
formidade dos serviços com as especificações condições solicitadas.  
14.2 O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor(a) designado (a) pela auto-
ridade competente, após o decurso do prazo de análise ou observação que comprove a perfeita 
execução técnica e legal do objeto contratado.  
14.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.  
14.4 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas técnicas 
oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso se faça necessário. 

 
 

15 DAS PENALIDADES (Sem prejuízos das demais previstas em lei)  

15.1 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gra-
vidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
15.1.1  ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 

licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem pre-
juízos graves ao Município;  

15.1.2  Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à matéria, assim como em decreto regulamentador, sujei-
tando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em pro-
cesso administrativo;  
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15.1.3  A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, su-
jeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, 

dentro do prazo estabelecido, contados da data de sua convocação;  

II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor da parte do serviço não realizado;  

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, 

por cada dia subsequente ao trigésimo.  
9.2.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  
9.2.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do contratado faltoso;  
9.2.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 

contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamen-
tos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, co-
brada judicialmente; 

9.2.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de des-
contar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 
multa porventura imposta;  

9.2.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu paga-
mento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos de-
correntes das infrações cometidas;  

15.1.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposi-
ções legais citada;  

15.1.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, 
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de inte-
resse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de 
ofício ou mediante provocação de terceiro; 
16.2 A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução do objeto, 
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos fornecidos;  
16.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993 
e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Secretaria 
Municipal de Educação; 
16.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir quais-
quer dúvidas oriundas das avenças.   
 
 
Marituba (PA), 03 de junho de 2019. 
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RAIMUNDA DA SILVA CUNHA 
Diretora de Ensino 

Marituba - Pará 

REG:0605- MEC PARÁ 
 
 
 
 
 

JAMES ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA 

Coordenadoria Apoio Operacional e Logistica 
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ANEXO II 
  

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
  
  
Através do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) ________________, (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, ins-
crito no CPF sob o nº _______________, (residência e domicílio), a participar da licita-
ção instaurada pela Prefeitura municipal de Marituba, na modalidade Concorrência Nº 
3/0022019- C-PMM-SEMED, na qualidade de representante legal da 
__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada na _____________________, re-
presentada por _____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 
portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), outorgando plenos poderes ao credenciado 
para formular proposta, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de inter-
por recursos e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório em destaque. 

Local e data. 
  
  
_________________________________ 
Assinatura do (s) dirigente(s) da empresa 
(FIRMA RECONHECIDA) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-
PMM-SEMED 

 
A (razão social da empresa), CNPJ nº ...  , sediada (endereço completo) , por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr.(a) ..., (qualificação sócio/procurador) , infra-assi-
nado, portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº ..., tendo examinado o Edital 
e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para fins do presente pro-
cesso licitatório modalidade CONCORRÊNCIA TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 
3/0022019- C-PMM-SEMED, DECLARA, sob as penas da lei, que atende ao disposto 
no item 7.1.2 do Edital, possuindo disponibilidade de condições e estrutura para realizar 
a entrega do objeto licitado em tempo hábil, em conformidade com os prazos e exigên-
cias do edital e seus anexos.  

 
E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  
 
 
Localidade, aos dias do Mês de de 2019.  
(assinatura e dados – representante da licitante) 
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ANEXO IV 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

(papel timbrado da licitante) 
 
 
 

Em atendimento ao previsto no edital de CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- 
C-PMM-SEMED, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, 
tendo assim condições para participação no presente certame. 

 
Local e data 

 
_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO V 
  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
............................................................................................., CNPJ ........., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a) .............. , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
............. e do CPF ........... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da 
Lei nº 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
Local e data 

 
 

_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO VI 
 
DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, e Altera-

ções Posteriores (ME/EPP) 
 
__________________(nome da empresa) ________, inscrita no CNPJ ______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________ e de CPF _____________________ DE-
CLARA, para fins do disposto no Edital do CONCORRÊNCIA técnica e Preço Nº 
3/0022019- C-PMM-SEMED, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da 
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 
(    ) MICROEMPRESA, conforme Inc. I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006;  
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, art. 3º, da Lei Complementar n° 

123/2006; 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme § 1º, do art. 18-A,  da Lei Complementar nº 

123/2006. 
 
DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4°, do art. 3°, da 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
Local e data. 
 
 
OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica 

da empresa licitante. 
 
 
 
 
 
_________________________________  
Nome do representante legal 
RG nº CPF nº 
 
 



     
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA – SEMED 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

 

 

 
 
 

ANEXO VII  
PROPOSTA DE PREÇOS (papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIAs nº _____________ 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL      
Interessado: Secretaria Municipal de Administração 
Licitante: ___________________________________________________  
CNPJ: ______________ INSC. Municipal: nº___________ 
Tel Fax: (___) ____________                   Celular: (____) _____________  
E-mail:________________________________ 
 Endereço: _____________________________ 
Conta Corrente nº: ___________ Agência nº: __________ Banco nº: _______________ 

 
 
Valor total por extenso da proposta R$:  XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). 
A) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especial-

mente aos da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital da CONCORRÊNCIA Nº 
3/0022019- C-PMM-SEMED. 

B) Propomos o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipu-
lações do correspondente edital e às suas especificações, e asseverando que: 

a) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos 

relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os 
demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das 
condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos pre-
ços ofertados. 

Nome do representante legal: _______________________________________  
RG ...  e CPF: ________________ 
Carimbo do CNPJ. 

Local, ___ de _____________ de 2018.     
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Item Valor Descriminação Quant. V. Unit. R$ V. Total R$ 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-
PMM-SEMED 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - Secretaria Municipal de Administração  
Presidente e Membros da CPL  
Prezados Senhores,  
(Identificação completa do representante da licitante – qualificação/documentos), como 

representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) do-
ravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 7, subitem 7.1.2 do 
Edital da LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 
3/0022019- C-PMM-SEMED, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que:  

a) A proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED foi elaborada de maneira indepen-
dente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 
3/0022019- C-PMM-SEMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da LICITAÇÃO MODALI-

DADE CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-
PMM-SEMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED quanto a participar ou não da re-
ferida licitação;  

 
d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE CON-

CORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO 3/0022019- C-PMM-SEMED não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro partici-
pante potencial ou de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA TÉCNICA 
E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação;  

 
e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE CON-

CORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer inte-
grante da Prefeitura Municipal de Marituba antes da abertura oficial das propostas; e  

 

 



     
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA – SEMED 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

 

 

 
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la se responsabilizando pelas informações declaradas e em 
executar o objeto licitado no prazo do Edital e seus anexos, que os preços se referem a 
preços usuais de mercado.  

 
 
Localidade, aos dias do mês de .... de 2019.  
 
 
(assinatura e dados – representante da licitante) 
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ANEXO IX 
  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
  
Para fins de participar no CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SE-

MED, a ________________________________, 
CNPJ_____________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que ine-
xiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi decla-
rada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, 
ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocor-
rência de fatos supervenientes.  

  
Local e Data. 
  

 
 

_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
NOS QUADROS DA EMPRESA 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA técnica e Preço Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED 

 
 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº 
(inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade con-
tratante ou responsável pela licitação. 

 
local e data 
 
_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
 
 
 Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assi-

nada pelo seu representante legal ou mandatário. 
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ANEXO XI 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HA-

BILITAÇÃO 
 

 
Ao MUNICIPIO DE MARITUBA – PA. 
CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 

Pelo presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa 
..................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação para CONCORRÊNCIA 
TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-PMM-SEMED, cujo objeto é a prestação de serviços 
de assessoria para reestruturação dos planos de carreira dos servidores municipais e 
dos profissionais do magistério, bem como a elaboração dos planos para os servidores 
e profissionais das áreas de saúde e da assistência social do Município de Marituba, 
Estado do Pará, com a apresentação na forma editalícias dos  documentos no requisitados no 
presente ato convocatório. 

 
 

Local e data 
 

_________________________________  
Nome do dirigente da empresa 
RG nº CPF nº 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº __, CONCORRÊNCIAS N°__ 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARITUBA/SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
A EMPRESA .........., COMO ABAIXO MELHOR 
SE DECLARA. 
 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, através da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 
67200–000- Marituba – Pará, neste ato representada por sua Secretária Sra. ...... RG ... 
e CPF ........., nomeada pelo Decreto _____, residente e domiciliada na _____________,  
e do outro lado, a empresa ________, CNPJ ........., instalada na Rua __________, de-
nominada CONTRATADA, representada (a) pelo (a) Sr. (a) ________, brasileiro (a), 
RG ________ e CPF ......., residente e domiciliado (a) _________, firmam o presente 
contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especialista em tecnologia 

para educação que irá desenvolver um projeto de intervenção pedagógica focado 
na aceleração do processo de ensino e aprendizado de Matemática Básica e Tec-
nologia. O projeto deverá oferecer livro(s) paradidático(s) que contribua com o 
aprendizado das operações básicas de matemática, acompanhado de aplica-
tivo(s) que funcione em computador, celular e tablet com e sem internet. Além de 
implantar uma plataforma digital capaz de atender todos os professores e alunos 
do 4º ao 9º ano da rede, para contribuir com à melhoria da comunicação, criação 
de espaços colaborativos virtuais e disponibilização de ferramentas de gestão de 
atividades escolares, para a Rede de Ensino do Município de Marituba/PA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 
O presente contrato referente à CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº 3/0022019- C-

PMM-SEMED, fundamenta-se no art. 21, inciso II, “b”, da Lei nº 8666/93 e suas altera-
ções posteriores. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ _______ (_________), con-

forme proposta, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição 
e/ou translada. 

Item Valor Descriminação Quant. V. Unit. R$ V. Total R$ 

     

 

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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4.1. O presente contrato tem vigência de ______ , iniciando-se em __ de ___ de ___ e extin-

guindo-se em __ de _____ de ___. Fica expressamente estabelecido que no preço cons-
tante na cláusula terceira, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos 
para a execução do objeto, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.2. O prazo ao que se refere as etapas 1 e 2 será de 60 (sessenta) dias contados da data do 
recebimento da ordem de serviço.  
4.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 MESES, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, de acordo com o Art. 57 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com validade e eficácia após a publicação do seu 
extrato, nos meios oficiais.  

4.4. A execução dos serviços se dará, a partir da assinatura do contrato com a devida emissão 
pela Contratante e recebimento pela contratada da Ordem de Serviços.  

4.5. Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do início da execução dos 
serviços, poderá ser ajustado o prazo constante neste item, visando garantir a prefeita 
prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas de acordo com o dis-

posto no § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, e correrão por conta do 
orçamento vigente da CONTRATANTE, através das seguintes dotações orçamentárias: 

Ficha: 183 
Exercício: 2019 
Fonte do Recurso: 0.1.19 - Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 
Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da 

Secretaria Municipal de Educação 
Natureza da Despesa: 
 

3.3.90.30.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica 
 

Ficha: 218 
Exercício: 2019 
Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE 
Classificação Institucional: 02.02.10 – Sec. Municipal de Educação - SEMED 
Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Sa-

lário Educação 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica 

 

Ficha: 976 
Exercício: 2019 
Fonte do Recurso: 0.1.38 - Transferencia de recursos do FUNDEB 
Classificação Institucional: 02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - 

FUNDEB 
Funcional Programática: 12.361.0048.2284.0000 – Manutenção do Ensino Funda-

mental – 40% 
Natureza da Despesa: 
 
 

3.3.90.30.39 – Serviço de Terceiros – Pessoa Juridica 
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CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
6.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da pro-
posta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais 
ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devida-
mente designado; 

6.2. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fis-
cais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato 
nomeado pela administração municipal. 

6.3. Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no edital 
e/ou contrato. 

6.4. Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, através 
de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta; 

6.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata-
ção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante; 

6.6. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado 
de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, 
Certidão de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas; 

6.7. A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta efetuada 
por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência 
de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de conformi-
dade com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira; 
6.7.1. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota 
fiscal/fatura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o de-
curso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com 
aplicação de multa prevista em cláusula contratual.  

6.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRA-
TADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE; 

6.9. Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem serão 
de responsabilidade da empresa contratada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. Realizar o objeto licitado, de acordo com as especificações deste Termo, utilizando normas 
técnicas oficiais para a boa execução do serviço e cumprir o que se segue: 
7.2. Executar os serviços contratados, com qualidade e eficiência, conforme especificados 

neste termo, adotando os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedi-
das pelos respectivos órgãos, bem como, as normas federais, municipais e estaduais, 
que vierem a ser editadas, acerca do objeto do contrato; 
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7.3. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou 
quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos 
os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução da presta-
ção do serviço e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam 
imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de 
sua execução; 

7.4.A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à administração a res-
ponsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta licitação; 

7.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a Administração e/ou a terceiros, 
quando caracterizada a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional, durante a pres-
tação do serviço; 

7.6. Fica a contratada obrigada a comunicar, por escrito, à Administração a ocorrência de qualquer 
fato ou dano anormal, verificado no local da prestação do serviço pactuado, até o primeiro dia 
útil subsequente a ocorrência; 

7.7. Responsabilizar-se pela sua conduta ética, durante as horas de trabalho, de forma a manter o 
devido respeito e cortesia no seu relacionamento com terceiros e servidores da Administração; 

7.8. Permitir que a Administração fiscalize, a qualquer tempo, a execução da prestação do serviço, 
ficando assegurado à Administração, o direito de aceitá-lo ou não; 

7.9. Ressarcir à Administração o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrup-
ção da prestação do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da Adminis-
tração ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à 
Administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência; 

7.10. Comunicar ao gestor da contratação, por escrito, qualquer anormalidade, de caráter urgente, tão 
logo verificada, na prestação dos serviços; 

7.11. Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, eventualmente, soli-
citar a Administração; 

7.12. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento; 

7.13. É expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor perten-
cente ao quadro de pessoal da Administração; 

7.14. Não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meios, informações obtidas em decorrência da 
realização dos serviços Contratados, sem prévia e expressa autorização da Administração; 

7.15. A empresa Contratada deve estar ciente que a Contratante estará isenta de quaisquer outros 
danos causados a terceiros, originários das atividades desenvolvidas pela Contratada durante 
a execução dos serviços, mesmo que não intencionais, devendo, assim, arcar com eventuais 
prejuízos, danos, ações indenizatórias ou outras demandas administrativas ou judiciais que por 
ventura possam surgir no decorrer do serviço, ou mesmo após sua conclusão; 

7.16. Protocolar junto a CONTRATANTE qualquer solicitação de aditamento ao Contrato, seja quanti-
tativo, qualitativo, ou prorrogação de prazo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias antes do término 
do prazo de execução; 

7.17. Não transferir, sob hipótese alguma, a execução dos serviços, objeto da presente contratação; 
7.18. As despesas com funcionários da CONTRATADA, decorrentes de locomoção (passagens aéreas 

ou terrestres), hospedagem e alimentação correrão por conta da mesma. 
 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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8.1. Fornecer subsídios e informações adequadas para a correta realização dos serviços, con-
forme objeto; 

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
8.3. Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um funcionário es-

pecialmente designado; 
8.4. Realizar o pagamento nas formas e nos prazos estabelecidos no contrato; 
8.5. Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA NONA– DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
9.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) competente, 

pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal fim. 
Em sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da administração. 

9.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer ina-
dimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o 
atesto acerca do recebimento dos serviços. 

9.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada. 

9.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 
também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, 
e ainda: 

9.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato; 

9.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca da 
especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado). 

9.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais condi-
ções constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

9.8. O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inobser-
vância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela 
fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do con-
trato.  

9.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija ne-
nhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações 
quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações 
verbais. 

9.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabeleci-
das no Contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
10.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com 

o instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verificação 
da conformidade dos serviços com as especificações condições solicitadas.  
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10.2. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor(a) designado (a) pela autori-
dade competente, após o decurso do prazo de análise ou observação que comprove a 
perfeita execução técnica e legal do objeto contratado.  

10.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto 
à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.  

10.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas técnicas 
oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso se faça necessário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  
 
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 

previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, 
nos termos do § 2°, inciso II, do mesmo artigo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
12.1.1. Unilateralmente pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA: 
a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
11.2 – Por acordo entre as partes: 
a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de 

motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstân-

cias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e paga-
mento, com relação a proposta fixado, sem a correspondente contraprestação de forne-
cimento de bens ou execução dos serviços; 

c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da 
contratada e a retribuição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA, para 
justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econô-
mico financeiro do contrato; 

d) Podendo ser prorrogados de acordo com art. 57, da lei 8.666/1993, autorizado pela Autori-
dade Competente. 

 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES: 
 
13.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gra-

vidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência 
na prática do ato conforme discriminado a seguir: 

13.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento ina-
dequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não 
acarretem prejuízos graves ao Município;  

13.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à matéria, assim como em decreto regulamentador, sujei-
tando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em pro-
cesso administrativo;  
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13.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, su-
jeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro do 
prazo estabelecido, contados da data de sua convocação;  

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do serviço não realizado;  

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo.  

13.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração res-
cinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  

13.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da garantia do contratado faltoso;  

13.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, 
a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicial-
mente; 

13.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta;  

13.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorren-
tes das infrações cometidas;  

13.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposi-
ções legais citada;  

13.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, 
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO: 
 
14.1. O Contrato, a autorização para início dos serviços (Ordem de Execução de Serviços - 

O.E.S.) e a Nota de Empenho prévio da despesa, poderão ser rescindidos ou revoga-
dos, conforme o caso, quando for positivado: 

14.1.1. Inobservância e cumprimento irregular de Cláusula do Edital e do contrato; 
14.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula do Edital, contrato, e/ou especificações dos servi-

ços; 
14.1.3. O desatendimento das determinações regulares emanadas da fiscalização da Adminis-

tração Municipal de Marituba; 
14.1.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores de aplicação 

de penas disciplinares; 
14.1.5. A decretação de falência ou pedido de concordata; 
14.1.6. A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso; 
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14.1.7. Razões de interesse público regularmente explicitado; 
14.2. A rescisão do Contrato e as suas consequências observarão os parâmetros definidos na 

Lei nº 8.666/93, capítulo III, Seção V (arts. 77 a 80). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GARANTIA DOS SERVIÇOS A SEREME EXECUTADOS: 
 

A CONTRATADA, no ato da assinatura deste contrato, deverá apresentar comprovante de 
formalização da garantia, correspondente a 5% (cinco) por cento 
do valor atribuído ao contrato, proveniente da caução realizada em dinheiro, títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 
totalizar sempre 5% (cinco) por cento, do valor atualizado do contrato, (preços iniciais mais 
reajustamentos, se houver). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS: 
 
16.1. Alguns serviços, dependendo de suas características, só poderão ser executados fora do 

horário de expediente da Secretaria Municipal de Administração, devendo a programa-
ção ser feita em conjunto com a FISCALIZAÇÃO; 

16.2. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da res-
ponsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 
dos serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 618 do Código 
Civil; 

16.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 
CONTRATADA; 

16.4. Deixa expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente 
licitação para caucionar qualquer operação financeira. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 
 
 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Administra-

tivo, os contratantes elegem o foro da cidade de Marituba/PA, Estado do Pará, com a 
renúncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa, face ao que dispõe o art. 61, 

parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos.  E, por estarem justos e contratados, 
firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e preten-
didos. 

 
Marituba/PA, ___ de ____ de 2019. 

Secretaria Municipal de Administração 
CONTRATANTE 
CONTRATADA 

Testemunhas: 1:__________________   2:____________________ 
     CPF:                                              CPF: 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

htCP://www.tcm.pa.gov.br/ 

 

Razão Social: ________________________________________________________________________  

CNPJ Nº: ___________________________________________________________________________  

Endereço: ___________________________________________________________________________  

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Cidade: ____________________________________________________ Estado: _________________  

Telefone: ___________________________________________________________________________  

Pessoa para contato: __________________________________________________________________  

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à 

página htCP://www.tcm.pa.gov.br/, que tem como objeto: contratação de empresa especialista em tec-

nologia para educação que irá desenvolver um projeto de intervenção pedagógica focado na acele-

ração do processo de ensino e aprendizado de Matemática Básica e Tecnologia. O projeto deverá 

oferecer livro(s) paradidático(s) que contribua com o aprendizado das operações básicas de mate-

mática, acompanhado de aplicativo(s) que funcione em computador, celular e tablet com e sem inter-

net. Além de implantar uma plataforma digital capaz de atender todos os professores e alunos do 4º 

ao 9º ano da rede, para contribuir com à melhoria da comunicação, criação de espaços colaborativos 

virtuais e disponibilização de ferramentas de gestão de atividades escolares, para a Rede de Ensino 

do Município de Marituba/PA, conforme especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência. 

 

Local: ___________, ____ de _______ de 2019. 

 

______________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante,  

 

Visando uma comunicação futura entre a Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA e as 

empresas licitantes, solicito aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do Edital, remetendo-

o à Coordenadoria de Licitações e Contratos por e-mail (licitasemedmarituba@gmail.com). O encami-

nhamento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante a empresa comunicação futura em caso de 

alteração de datas ou no conteúdo do Edital.  

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como in-

formações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos remeteram o 

presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a Presidente de quaisquer responsabilida-

des acima mencionadas. 

 Marituba – PA, ___ de ________ de 2019. 
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