
PREGÃO PRESENCIAL - PREGÃO N.º008/2013 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

 

TIPO: Menor Preço 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: fornecimento de material didático 

 

PROCESSO N.º 096/2013 

 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL para Contratação de empresa especializada em fornecimento de 

materiais didáticos pedagógicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, com 

entrega parcelada, para a educação infantil e ensino fundamental, conforme quantidades e 

especificações constantes do anexo I do presente edital, para o ano letivo de 2013. 

 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 02.04.02.12.361.0006.2045.3.3.90.39.00- Ficha 261 – Material de 

Consumo 

 

 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA REUNIÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE 

PROPOSTAS DE PREÇOSE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

 

DIA:21/02/2013 às 17:00 horas. 

 

 

ENDEREÇO: Avenida Bandeirantes,  nº 723, bairro Centro, Buritis, Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, por meio da Pregoeira Terezinha Prisco 

Damasceno ou pelo substituto legal, e a equipe de apoio designados pela Portaria n.º 001/2013, de 

02/01/2013, comunica aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de PREGÃO para 

fornecimento do objeto especificado no Anexo Ideste Edital. O presente certame será regido pela Lei 

n.º 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 075/2006 e subsidiariamente pela Lei 

n.º8.666/93 e alterações posteriores, além das demais normas pertinentes, desde que não conflitem 

com os dois primeiros diplomas legais mencionados, observadas as condições estabelecidas neste Ato 

Convocatório e seus Anexos. O Edital poderá ser obtido no Setor de compras e licitações, nos dias 

úteis, de 08:00 às 12:00h e das 14:00 à 18:00h,  ou pela Internet www.buritis.mg.gov.br.  

 

AS EMPRESAS E OU REPRESENTANTES QUE ADQUIRIREM O EDITAL VIA INTERNET SE 

OBRIGAM A ACOMPANHAR O DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS COM VISTAS A 

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES. 

 

Outras informações no endereço: AvenidaBandeirantes nº 723, bairro Centro, Buritis, Minas Gerais 

oupelo telefone: 0xx38–3662-3437 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente Pregão tem por objeto Contratação de empresa especializada em fornecimento de 

materiais didáticos pedagógicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, com 

entrega parcelada, para a educação infantil e ensino fundamental, conforme quantidades e 

especificações constantes do anexo I do presente edital, para o ano letivo de 2013. 

 

1.2 - Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma Licitante. 

 

1.3. Integram este Edital todos os seus Anexos. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 

licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital. 

 

2.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 

decorrente: 

 

2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham 

sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta,Federal, Estadual, Municipal 

e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

Município de Buritis. 

 

http://www.buritis.mg.gov.br/


2.3.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

 

2.3.3 Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando todas as 

condições estabelecidasno edital. 

 

2.4 - DO PREÇO 

 

2.4.1. O preço deverá ser fixo pelo período de 12 (doze) meses equivalente ao de mercado na data da 

apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da 

Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

 

2.4.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta 

licitação. 

 

2.4.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência contratual (12 meses), 

admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial do contrato, 

nos termos da legislação que rege a matéria; 

 

2.4.3.1 – A critério da Administração, será concedido reajuste contratual, após decorridos 12 

(doze) meses da efetiva contratação, pela variação do INPC.   

 

3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

3.1. Na data, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil subsequente, na 

hipótese de não haver expediente nessa data, serão recebidos os envelopes contendo as propostas de 

preços e documentação de habilitação. 

 

3.2. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão entregar a Pregoeira, em envelopes 

separados e fechados, não transparentes, a "PROPOSTA" e a “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na 

parte externa o número do Edital, o nome da empresa, o local, a data e a hora da realização do 

certame. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante 

que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 

venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-

se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

 

4.2. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos 

neste Pregão (artigo 5º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002). 

 

4.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento particular de procuração com firma 

reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao 

certame, em nome do proponente e acompanhada de documento comprobatório da capacidade do 

outorgante para constituir mandatários. 

 



4.2.1.1. Em sendo instrumento público de procuração com poderes específicos, fica dispensada a 

verificação dos documentos que comprovem os poderes do outorgante. 

 

4.2.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

4.3. Os proponentes deverão apresentar declaração de ciência nos termos do modelo do Anexo VI, que 

por intermédio de seu representante legal DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos de 

habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais 

atendem plenamente ao edital. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

 

b) Conter preço unitário e total de cada item cotado, em moeda nacional, com até duas casasdecimais 

após a vírgula; 

 

c) conter a indicação de uma única marca e/ou referência para cada item, sem prejuízo da indicação de 

todas as características do produto cotado, com especificações claras e detalhadas, inclusive tipo, 

referência, observadas as especificações constantes no Anexo I deste Edital; 

 

d) A Contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado, no prazo máximo de 

25 (vinte e cinco) dias úteis, contados à partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho 

ou do Pedido de Fornecimento a cada bimestre; Contudo a Contratada compromete-se a entregar o 

material do primeiro bimestre de 2013 até o dia 04/Março/2013, desde que o contrato seja assinado até 

o dia 27/fevereiro/2013.   

 

e) o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua entrega; 

 

f) declaração expressa preferencialmente nos seguintes termos: os preços ofertados englobam todos os 

tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou 

venham aincidir sobre o objeto desta licitação. 

 

5.2. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à exigida no 

presente Edital, obrigando-se o proponente à entrega de produto que atenda em plenitude às condições 

do Anexo I. 

 

5.3. Caso o prazo de que trata o item 5.1, letra “d”, não esteja expressamente indicado na proposta, o 

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 

5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 

prazo eespecificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus 

termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

 

6. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 



 

6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global, atendidas as 

condições estabelecidasneste Pregão. 

 

6.2. A Pregoeira poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e 

externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim de 

obter parecer que possibilitemelhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo 

nova data para continuidade da sessão licitatória. 

 

6.2.1. Para cumprimento do item anterior a Pregoeira após verificado o credenciamento dos 

licitantes, suspenderá a referida sessão para que a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de 

Educação, possa analisar as AMOSTRAS dos materiais didáticos para posterior emissão de laudo de 

aceitação dos mesmos; 

 

6.2.2. Os licitantes interessados deverão entregar juntamente com o seu credenciamento, 

AMOSTRAS dos seus respectivos materiais didáticos, em envelopes / caixas, devidamente lacrados, 

constando o número desse pregão, e no seu interior no mínimo os seguintes materiais: 

a) Coleção de livros didáticos para o aluno e professor da Educação Infantil (1º Período e 2º 

Período)deverão ser entregues em 4 (quatro) volumes, 1 (um) para cada bimestre; 

b) Calendário pedagógico com manual de orientação de uso para uso em cada sala da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais; 

c) Um cd musical para cada fase da Educação Infantil (1º e 2º períodos) com as músicas constantes 

no material didático; 

d) Coleção de Material Didático para o aluno do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, organizada 

em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) a cada bimestre, com acabamento em espiral. 

Noslivros bimestrais deverão existir as seguintes disciplinas: Matemática, Língua Portuguesa, 

Ciências, História, Geografia, Arte, Língua Inglesa. 

e) Coleção de Material Didático para o professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, 

organizada em 04 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) para cada bimestre. 

f) 1 (um) livro de Educação Física para os alunos e professores do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, sendo um livro com conteúdo diferente para cada ano. 

g) Cd de áudio de Inglês, para o professor do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

h) Amostras de Livros em Braile e em formato ampliado, para alunos com Necessidades 

Educativas Especiais - Deficiência Visual total e parcial. 

i) Descritivo do Portal Educacional especificando detalhes dos ambientes virtuais disponíveis, e 

todas as ferramentas possíveis de serem utilizadas pelos usuários. O portal educacional deverá 

ser fornecido somente aos professores e a eles deverá prestar atendimento (resposta a dúvidas) 

durante 24 (vinte e quatro) horas, sete dias por semana. 

j) Documento que explicite sobre o programa de Assessoramento Pedagógico a ser realizado por 

profissionais da educação, devendo estes, contribuir com o programa de formação continuada 

dos educadores que compõem a rede de ensino dessa municipalidade, contemplando as horas de 

trabalho efetivo, durante a vigência do contrato (Presencial e a distância). 

k) Descritivo completo do Sistema de Avaliação Institucional dos Alunos, através de aplicação de 

testes / provas aos alunos inseridos no 5º ano do ensino fundamental nas áreas de Língua 

Portuguesa, Matemática. 

l) Layout de capa personalizada, contendo elementos referentes ao município. 

m) Descritivo, acompanhado de login e senha para acesso, de plataforma de jogos matemáticos 

online para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 



 

6.2.3. Os critérios de avaliação das referidas amostras, estão discriminados no anexo I deste edital. 

 

6.2.4. De posse das referidas amostras, a Pregoeira no uso de suas atribuições, verificará o seu 

interior e suspenderá a referida sessão para realização do procedimento descrito no item 6.2.1. 

 

6.2.5. Decorrido o disposto nos itens 6.2.3 e 6.2.1, a Pregoeira juntamente com sua Equipe, 

comunicará as licitantes sob o resultado da análise prévia dos materiais didáticos e entregará aos 

representantes de cada licitante, cópia dos laudos. 

 

6.2.6. Em ato continuo a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços, somente das licitantes que tiveram seus materiais aprovados, ou seja, obtiveram laudo de 

material aprovado. 

 

6.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

 

6.4. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero. 

 

6.5 A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar da fase 

de lances verbais. 

 

6.6 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá fixar às licitantes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação. 

 

6.7. Serão classificados pela Pregoeira os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço 

global, em conformidade com o Anexo I, e as propostas em valores sucessivos superiores até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor preço. 

 

6.8. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.7, a Pregoeira 

classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

6.9 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado e no termo de 

referência. 

 

6.10. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço. 

 

6.10.1. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, ficará 

excluída dessa etapa e será mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

6.11. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será 

realizado sorteio, em ato público. 

 



6.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidadesconstantes do item 8 deste Edital. 

 

6.13. Encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor 

preço. 

 

6.14. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, da primeira classificada, 

decidindomotivadamente a respeito. 

 

6.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante 

que a tiver formulado. 

 

6.16. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

 

6.17. A adjudicação será realizada por preço global. 

 

6.18. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, a Pregoeira 

examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta aceita, 

sendo o respectivoproponente declaradovencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

 

6.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes 

que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes presentes. 

 

6.20. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos, aproposta será desclassificada. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 - As Licitantes deverão incluir no envelope DOCUMENTAÇÃO os seguintes documentos: 

 

I – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; 

 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para 

a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 

trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); 

 

III – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 

 

IV – Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 

8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.º 8.870, de 15 de abril de 1994; 

 

V –Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

 

VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante. 



 

VII – Contrato Social e alterações em vigor; 

 

VIII – Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial. 

 

IX – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

X – Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por instituições privadas e/ou públicas, comprovando 

que a licitante forneceu de maneira satisfatória materiais didáticos de acordo com o objeto dessa 

licitação, devendo constar no mínimo o seguinte: 

 Fornecimento de material didático para alunos e professores; 

 Disponibilização de portal educacional para professores; 

 Capacitação e formação de professores, presencial e a distância; 

 Disponibilização de uma ferramenta para jogos matemáticos online; 

 Avaliação Institucional 

 

7.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pela 

Pregoeira ou por membro da equipe de apoio ou impresso por meio eletrônico ou publicação em órgão 

de imprensa oficial. 

 

7.2.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a Pregoeira poderá efetuar 

pesquisa através de consultas aos seus respectivos sites oficiais. 

 

7.3. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados neste 

Edital. 

 

7.4. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em 

nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao 

local do domicílio ou sede do interessado. 

 

7.5. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, 

industrial e de prestação de serviços da empresa. 

 

7.6. Em todas as hipóteses referidas nos itens 7.1e 7.2 deste edital, não serão aceitos protocolos, nem 

documentos com prazo de validade vencido. 

 

7.7. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão estar 

datados dos últimos 90 (noventa) dias. 

7.8. – Aplica-se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a Lei Complementar nº 123/2006 – 

Simples Nacional, quanto à apresentação de nova documentação. 

 

8. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão aplicadas as 

penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e 

também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o 

contraditório: 



 

8.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 

justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade competente, até 

o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material; 

 

8.1.2. não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-á a 

multa nosseguintes termos: 

 

1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato ou da Nota 

de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo: 

 

a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 

 

b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da 

sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o 

Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso; 

 

8.1.3. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, 

sem prejuízos das demais, as seguintes sanções: 

 

1 – advertência; 

 

2 – multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho; 

 

3 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com 

base no item 3, onde caberá no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de 

reconsideração; 

 

4 – se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da 

primeira parcelado pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 

Município de Buritis e cobrado judicialmente; 

 

5 – à licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de PREGÃO 

PRESENCIAL ou o Contrato, ou a receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação que lheserá encaminhada, caracterizando o descumprimento da 

obrigação assumida, será aplicada a multa de 30%(trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de 

Empenho, podendo a Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais 

licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e asmesmas condições da 

vencedora. 

 

8.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 



comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Buritis, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas prevista neste edital, e das medidas cíveis e criminais. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, podendo o interessado no prazo de 3 (três) dias, apresentar as razões do recurso. A 

apresentação de contra-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias após o 

prazo do recorrente. 

 

9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

9.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no setor de compras e 

licitação da Prefeitura Municipal de Buritis; 

 

9.4 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo a Pregoeira adjudicar os 

objetos à vencedora; 

 

9.5 Caberá à Pregoeira receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao 

Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos contra atos da Pregoeira. 

 

9.6 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 

Municipal, procederá a homologação deste Pregão. 

 

 

10. DO CONTRATO 

 

10.1. Será obrigatório o Termo de Contrato do PREGÃO PRESENCIAL nos casos previstos na Lei 

8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo 

e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes e neste Edital. 

 

10.2. O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2013, admitida a 

prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. 

 

10.3. O prazo para assinatura do contrato será de até o dia de 03 (três) dias úteis contados a partir da 

intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

10.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela licitante 

vencedora. 

 

10.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações. 



 

10.6. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus 

eventuais termosaditivos, no Diário Oficial de Minas Gerais. 

 

10.7. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos 

artigos 79 e 80 daLei 8.666/93. 

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade 

Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/91); 

 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 

CEF –Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

11.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da 

Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

 

11.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

 

11.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

 

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

 

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá o 

contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou ainda,quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

12. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão aplicadas as 

penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e 

também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o 

contraditório: 

 

12.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 

justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade competente, até 

o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material; 

 



12.1.2. não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-á a 

multa nos seguintes termos: 

 

1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato/Ata ou da 

Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo: 

 

a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 

 

b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato/Ata, sem prejuízo da 

sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o 

Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso; 

 

12.1.3. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, 

sem prejuízos das demais, as seguintes sanções: 

 

1 – advertência; 

 

2 – multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Ata/Nota de Empenho; 

 

3 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 

item 3, onde caberá no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de 

reconsideração; 

 

4 – se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da 

primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 

Município de Buritis e cobrado judicialmente; 

 

5 – à licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato e ou Ata de Registro 

de Preços ou Contrato, receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, 

será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo 

a Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de 

classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 

 

12.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Buritis, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

13.1. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, poderão ser 

dispensados com base noartigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que atendidas as condições 

estabelecidas no referido artigo e seu inciso. 

 

13.2. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será 

dirigido à autoridaderesponsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou não do 

pedido. 

 

13.3. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá a Pregoeira, fazer as 

correções que julgarnecessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 

 

13.4. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos na Nota de 

Empenho, no localindicado na mesma, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das 

propostas; 

 

13.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 

proposta da licitante quefor declarada inidônea na área da Administração Pública. 

 

13.6. Ao Prefeito Municipal fica reservado o direito de revogar a presente licitação por razões 

deinteresse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofícioou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado (artigo 49 da Lei n.º 8.666/93). 

 

13.7. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato no 

prazo e condições oraestabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nasmesmas condições propostas pela primeira classificada, de 

conformidade com atoconvocatório. 

 

13.8. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizeremnecessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 

8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

 

13.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposiçõeslegais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados,implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o 

caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 

 

13.10. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos, recursos ou impugnações via Fac – símile. 

 

13.11. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitaresclarecimentos, providências ou impugnar o presente Pregão, cabendo a Pregoeira 

decidir sobre a petição. 

 

13.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital, será o de Buritis - MG, com exclusão 

de qualquer outro,por mais privilegiado que seja. 

 



13.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Pregoeira, no endereço 

mencionado nopreâmbulo, ou através do fone 0xx-38. 3662-3437. 

 

Buritis, 25 de Janeiro de 2013. 

 

 

 

 

Terezinha Prisco Damasceno 

PregoeiraTitular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

1. DO OBJETO 

 

Fornecimento de materiais didáticos pedagógicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, com entrega parcelada, para a educação infantil e ensino fundamental, conforme 

quantidades e especificações constantes neste anexo, para o ano letivo de 2013, por meio do 

fornecimento de Material Didático para os alunos e professores, Assessoria Pedagógica para docentes 

e equipe técnica da Secretaria de Educação dessa municipalidade, Material Didático para atender 

alunos com Necessidades Educativas Especiais, um Portal contendo conteúdos educacionais para os 

professores e equipe técnica da Secretaria de Educação, uma Plataforma de Jogos Matemáticos 

OnLine para uso de alunos e professores do 2º ao 5º ano,e um Sistema de Avaliação Institucional dos 

Alunos inseridos no 5º ano do Ensino Fundamental. 

 

2. DA QUANTIDADE ESTIMADA DE ALUNOS 

 

 Educação Infantil – 1º Período (04 anos)  214 alunos; 

 Educação Infantil – 2º Período (05 anos)  345 alunos; 

 Ensino Fundamental – 1º Ano   306 alunos; 

 Ensino Fundamental – 2º Ano   410 alunos; 

 Ensino Fundamental – 3º Ano   392 alunos; 

 Ensino Fundamental – 5º Ano   443 alunos; 

 Ensino Fundamental – 5º Ano   425 alunos; 

 

3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 

3.1. As amostras descritas no item6.2.2. serão avaliadas por uma Equipe Técnica da Secretaria de 

Educação, através dos seguintes critérios: 

 
CRITÉRIOS 

AA Atende Absolutamente aos critérios estabelecidos no edital. 

NA Não Atende aos critérios estabelecidos no edital. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS  

 O Sistema de Ensino deverá oferecer ferramentas que são mobilizadas para que o processo de 

ensino resulte na aprendizagem. São elas: o Livro Didático para Alunos e Professores da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, um Portal contendo conteúdos educacionais para os 

professores, uma Assessoria Pedagógica a qual irá atuar na formação continuada das equipes 

docente e técnica das escolas que fazem parte da rede de ensino dessa municipalidade, uma 

Plataforma de Jogos Matemáticos OnLine para alunos e professores do 2º ao 5º ano e um 

Programa de Avaliação Institucional dos alunos matriculados no 5º do Ensino Fundamental. 

 A proposta de ensino para a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental (por eixos e 

âmbitos) deverá revelar o entendimento de que os processos de educação escolar se constituem 

das aprendizagens sucessivas das crianças, sendo mais completo quanto mais ricas e variadas 

forem as experiências por elas vividas. 



 No Material Didático Bimestral, o conhecimento deve ser considerado um processo dinâmico, 

partindo de um conteúdo específico para um conteúdo mais abrangente, envolvendo as relações 

sociais. 

 É fundamental que as crianças possam aprender em atividades cotidianas e naquelas 

intencionalmente elaboradas na escola, considerando os conhecimentos relativos às suas 

experiências sociais, afetivas e cognitivas, favorecendo o desenvolvimento do pensamento, 

explorando as relações que elas estabelecem com o meio, com os objetos e o seu próprio corpo. 

 Os livros didáticos devem possibilitar o desenvolvimento de capacidades básicas (compreensão 

e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção escrita e 

desenvolvimento da oralidade) para o processo de alfabetização e linguagem do educando. 

 Considerando que a ilustração cumpre um importante papel por favorecer relações significativas 

para a aprendizagem dos vários eixos de trabalho, o Material Didático deverá apresentar 

coerência entre ilustração e texto escrito. 

 As ilustrações presentes no Material Didático deverão apresentar clareza, fácil compreensão e 

serem adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas. 

 O Material Didático deverá estimular a formação pessoal e social, bem como o conhecimento de 

mundo, através de dados e informações atualizadas relacionadas com o contexto sócio-político-

cultural. 

 O Livro do Professor deverá apresentar a concepção de ensino que norteia a pratica pedagógica 

do Sistema de Ensino, organização didática, papel do professor e do aluno, objetivos do material 

didático e estrutura didático-editorial dos livros, além de extensa lista de indicações 

bibliográficas sobre literatura infantil. 

 O material de apoio para uso do aluno deverá conter peças que complementem as atividades do 

livro, além de jogos que deve ter por objetivo reforçar, de forma lúdica, o trabalho desenvolvido 

em sala de aula. 

 As sequências didáticas presentes nos livros deverão oferecer condições para que o professor 

possa trabalhar com as crianças, enquanto sujeitos ativos na construção do conhecimento, ou 

seja, se deixar guiar pelas respostas dadas tentando captar, com base nelas, os mecanismos 

utilizados na solução dos problemas propostos. 

 Os livros didáticos deverão apontar para a necessidade de valorização das experiências próprias 

dos diferentes grupos sociais, da viabilização ao acesso da lógica de cada área do conhecimento 

e da potencialização na organização curricular para um projeto social que encaminha o exercício 

para a cidadania consciente. 

 A coleção de livros didáticos para o Ensino Fundamental (do 2º ao 5º ano) deve contemplar os 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Arte. 

 Para cada ano do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) deverá ser apresentado um livro anual com 

conteúdo diferente para o trabalho com a Educação Física (alunos e professores). 

 Os livros devem propor situações didáticas que possibilitem, via interação dos atores educativos, 

a ampliação das capacidades de apropriação dos conceitos, códigos e linguagens, por meio da 

reflexão, da elaboração de hipóteses e questionamentos, da experimentação, da expressão e 

comunicação das idéias, opiniões e sentimentos. 

 O posicionamento do Sistema de Ensino diante do conhecimento deverá ser balizado por 

questões ligadas ao papel da construção do conhecimento na formação dos alunos. 

 Os Livros Didáticos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental deverão estar 

organizados por meio dos âmbitos de Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo, 

articulados pelos eixos de trabalho. 



 O Livro Didático do Ensino Fundamental (do 2ºao 5º ano) deverá: Fazer uso de textos 

jornalísticos, contos, poemas, músicas e histórias em quadrinhos como abordagem metodológica 

utilizada para estabelecer relações mais próximas com o universo cultural do aluno, ampliando 

assim as possibilidades de aproximação dos saberes específicos de todas as áreas de 

conhecimento e conter atividades produzidas para elaborar conceitos e desenvolver 

procedimentos e atitudes, propiciando o desenvolvimento do espírito crítico, a imaginação, o 

sentido de cooperação e o gosto pelo aprender. 

 As situações pedagógicas deverão propiciar ao aluno a construção do conhecimento e de novos 

significados, relacionando os saberes vividos aos conteúdos didáticos em que a tentativa e o 

experimento façam parte do processo de aprendizagem. 

 As situações de ensino e encaminhamentos propostos para o Ensino Fundamental permitem aos 

alunos se identificarem com as questões propostas, trabalhando com conhecimento do contexto 

mais imediato e com a capacidade de intervenção e compreensão na realidade. 

 O Livro Didático do Ensino Fundamental (do 2º ao 5º ano) deverá apresentar sequências 

didáticas que ofereçam condições para que os estudantes aprendam a formular questões, 

diagnosticar e propor soluções para problemas reais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. 

 As propostas de atividades dos livros do Ensino Fundamental (do 2º ao 5º ano) deverão ser 

produzidas para elaborar conceitos e desenvolver procedimentos e atitudes, propiciando o 

desenvolvimento do espírito crítico, da imaginação, do sentido de cooperação e do gosto pelo 

aprender. 

 As atividades didáticas dos livros para o Ensino Fundamental (do 2º ao 5ºano) deverão explorar 

a utilização eficaz da linguagem oral, instigando o educando a adequá-la a intenções e situações 

comunicativas que propiciem a conversa em grupos, a expressão de sentimentos e opiniões, a 

defesa de pontos de vista, o relato de acontecimentos, dentre outros. 

 O calendário pedagógico deverá ser acompanhado de manual com orientações ao professor 

sobre seu adequado uso.  

 Para o professor de Inglês deverá ser apresentado um cd de áudio para cada ano do Ensino 

Fundamental com as respectivas orientações de uso. 

 Para cada fase da Educação Infantil deverá ser apresentado um cd com as músicas constantes 

nos livros didáticos bimestrais. 

ESPECIFICAÇÕES SOBRE O PORTAL COM CONTEÚDOS EDUCACIONAIS PARA OS 

PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 O Portal deverá apresentar uma variedade de recursos multimídia (textos explicativos, imagens, 

animações, áudios e exercícios interativos), essa seção deverá contemplar conteúdos de todas as 

áreas e níveis de ensino. 

 O Portal deverá garantir aos educadores e educandos, acesso a um mundo de informações de 

qualidade, confiáveis, constantemente atualizadas e facilmente localizadas por eficiente 

mecanismo de busca disponível na Internet. 

 O Portal deverá possuir espaços para os educandos e educadores manterem-se em sintonia com 

o que ocorre no mundo, analisando o impacto dos acontecimentos na vida das pessoas, com 

reportagens sobre temas atuais, notícias sobre educação. 

 O Portal deverá possuir uma sessão que permita aos educadores planejar, publicar e administrar 

os próprios projetos colaborativos, sem que precise dominar linguagens de programação. 

 Os conteúdos educacionais disponíveis no Portal deverão incentivar o pensamento crítico, o 

desenvolvimento da capacidade de busca, seleção, organização das informações e o gosto pelo 

processo de construção dos significados para refletir e compreender o mundo que nos cerca. 



 O Portal deverá propiciar um espaço que apresente os encaminhamentos metodológicos para o 

professor utilizar-se, no enriquecimento e aprimoramento de sua prática pedagógica, assim como 

orientações a respeito da utilização plena e criativa dos recursos do Portal com os alunos em sala 

de aula. 

ESPECIFICAÇÕES SOBRE A ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

 O Sistema de Ensino deverá disponibilizar atendimentos específicos sobre tecnologia na 

educação, tanto para docentes como para os profissionais de informática das escolas, 

colaborando para o uso efetivo do Portal (mínimo 8 horas anuais);  

 Disponibilizar um profissional (Pedagogo), para acompanhamento nas escolas, com carga 

horária de 30 (trinta) horas semanais; 

 Os profissionais que atenderão à equipe técnica e docente, além de conhecerem as proposições 

do referido Sistema de Ensino, deverão inteirar-se da realidade das escolas da rede, bem como 

das demandas educacionais nacionais, para que com esse conhecimento possam oferecer o que 

há de melhor para a efetivação da práxis pedagógica do município. Este conhecimento sobre a 

realidade local deverá ser adquirido por meio de visitas técnico-pedagógicas as escolas e 

reuniões na secretaria de Educação (mínimo de 16 horas anuais); 

 Os cursos ofertados pelo Sistema de Ensino deverão possibilitar o entendimento da estrutura e 

do funcionamento do mesmo; 

 Com relação à Educação Infantil, o Sistema de Ensino deverá disponibilizar 1 (um) profissional 

Especialista em Educação, o qual deverá abordar, de forma articulada, os eixos de trabalho, 

Identidade e Autonomia, Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, 

Movimento, Música e Artes Visuais, conforme a proposta do Livro Didático em consonância 

com Referenciais Curriculares Nacionais (RCN´s) para a Educação Infantil. (mínimo de 32 

horas anuais); 

 O material didático do Sistema de Ensino deverá estar em conformidade às exigências dos 

ditames legais, contidas nos documentos, PCN´s ,DCN´s e RCN´s, a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96. Neste sentido, a Licitante deverá orientar sobre 

a legislação educacional vigente, alertando para as proposições específicas de cada Estado e de 

cada município; 

 Deverá oferecer um programa de Formação Continuada destinado aos professores, 

coordenadores e diretores do Município, o qual será realizado de forma presencial, totalizando 

108 (cento e oito)horas, durante o ano letivo, incluindo a carga horária dos atendimentos 

mencionados acima; 

 Deverá oferecer um programa de Formação Continuada, na modalidade de ensino à distância, 

destinado aos professores, coordenadores e diretores do Município, o qual deverá certificado por 

instituição de ensino superior, totalizando 180 (cento e oitenta) horas, durante o ano letivo. 

Mínimo de 20 bolsas de estudos por ano para gestores e professores usuários do sistema de 

ensino, sendo um curso diferente para cada um destes grupos. Ou seja, um programa para 

gestores e outro programa específico para professores; 

 

ESPECIFICAÇÕES SOBRE A PLATAFORMA DE JOGOS MATEMÁTICOS 

 O Sistema de Ensino deverá apresentar uma ferramenta educacional para incentivar e contribuir 

de forma efetiva para o aprendizado da Matemática; 

 A ferramenta deverá consistir em uma plataforma adaptativa de jogos online, exclusivos para o 

ensino da Matemática, voltada aos alunos do Ensino Fundamental; 

 Os jogos deverão estar totalmente adequados ao currículo brasileiro para a Matemática. 

 A plataforma deverá apresentar no mínimo sete jogos diferentes, com dinâmica desafiadora e 



que se adapte ao ritmo de desenvolvimento de cada aluno; 

 Além dos jogos a ferramenta deverá apresentar também um banco de milhares de questões 

formuladas nas mais diversas formas de abordagem dos conteúdos matemáticos; 

 O professor deverá ter a possibilidade de gerenciar a utilização da plataforma por cada um dos 

seus alunos, por meio de uma ferramenta de monitoramento que deverá possibilitar o acesso a 

informações em tempo real sobre os avanços e esforços empreendidos por sua turma. 

 

ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ACADÊMICO DOS ALUNOS 

 Os procedimentos metodológicos utilizados pelo Sistema de Avaliação devem ser aqueles 

consagrados na literatura científica na área de avaliação externa de aprendizagem, capazes de 

analisar o aprendizado dos alunos e verificar os resultados entre as diferentes etapas em que o 

ensino é organizado, entre os diferentes anos, entre as diferentes escolas e entre diferentes 

turmas, principalmente, com o que é esperado para cada etapa. 

 Por meio dos questionários deverão ser coletadas informações contextuais sobre alunos, 

professores e diretores, de modo a auxiliar no entendimento dos resultados obtidos: 

 O questionário do aluno deverá buscar informações sobre caracterização sociodemográfica, 

repertório cultural, repertório social, motivação, hábitos de estudos e trajetória escolar; 

  O questionário dos professores deverá contemplar caracterização sociodemográfica, 

formação acadêmica, experiência profissional, percepção das condições de trabalho, estilo 

pedagógico e expectativas em relação aos alunos. 

 O questionário dos diretores deverá buscar informações sobre: condições de trabalho e 

equipe, organização do ensino, clima acadêmico, pedagógico e atividades extracurriculares. 

 As respostas dos itens deverão ser transformadas em um escore, denominado proficiência, 

utilizado pela Teoria da Resposta ao Item (TRI). 

 O Sistema de Avaliação Institucional dos Alunos deverá disponibilizar instrumentos de 

avaliação para os alunos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental, nas áreas de Língua 

Portuguesa (LP), com enfoque em Leitura e de Matemática (MAT), com ênfase na resolução de 

problemas. 

 Dentre os procedimentos relativos à ferramenta deverá ser realizada a elaboração de relatório a 

ser entregue ao diretor da escola, contendo os resultados das turmas e de cada aluno do 5º Ano 

Ensino Fundamental I, nas habilidades cognitivas. 

 O Sistema licitante deve basear-se em uma proposta curricular elaborada com base nas 

Diretrizes Nacionais, bem como nos documentos que balizam as avaliações nacionais (SAEB) / 

Prova Brasil e internacionais (PISA), com diversos instrumentos avaliativos entre testes e 

questionários contextuais para alunos e professores. 

 Com base nas informações coletadas pela ferramenta de avaliaçãoo Sistema de Ensino deverá 

promover a reflexão junto com a escola se, de fato, os alunos aprenderam o que deveriam ter 

aprendido. 

LAUDO FINAL:(     ) Atende Absolutamente aos critérios estabelecidos no edital. 

(     ) Não Atende aos critérios estabelecidos no edital. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 
 

 



 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

PROCESSO n.º xxx/2013 

PREGÃO n.º xxx/2013 

VALIDADE: Até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação 

vigente – art. 57 da Lei 8666/93. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE BURITIS, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CPNJ/MF sob o ___________________, sediado na Rua _________________, 

________, Cidade de Buritis, Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu Prefeito Municipal, Sr. 

_________________, nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº _________, 

inscrito no CPF/MF sob o nº _________________, doravante denominada CONTRATANTE, e a 

empresa _____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

____________, com sede na Rua ______________, nº _______, na Cidade _________, Estado de 

________, na pessoa de seu representante legal, o Sr. ___________________, portador da carteira de 

identidade nº ____________, inscrito no CPF/MF sob o nº ____________, doravante denominada 

CONTRATADA, ajustam e contratam entre si, nesta e na melhor forma de direito, com especial 

atenção à Lei Federal nº 8.666/93, considerando a adjudicação do objeto e a homologação do 

PREGÃO PRESENCIAL nº ________/13, que integra este termo independentemente de transcrição, 

têm entre si ajustado o Contrato que se rege pelas seguintes cláusulas e demais alterações introduzidas, 

as seguintes cláusulas: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desse contrato é o fornecimento de materiais didáticos pedagógicos, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Educação, com entrega parcelada, para a educação infantil e 

ensino fundamental, conforme quantidades e especificações constantes do anexo I do edital de Pregão 

Presencial nº _____/2013, para o ano letivo de 2013, por meio do fornecimento de Material Didático 

para os alunos e professores, Assessoria Pedagógica para docentes e equipe técnica da Secretaria de 

Educação dessa municipalidade, Material Didático para atender alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, um Portal contendo conteúdos educacionais para os professores e equipe técnica da 

Secretaria de Educação, uma Plataforma de Jogos Matemáticos OnLine para alunos e professores do 

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e um Sistema de Avaliação Institucional dos Alunos inseridos no 

5º ano do Ensino Fundamental. 

 

2 . DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 

2.1.O presente contrato terá validade a partir de sua assinatura até o dia trinta e um de dezembro do 

ano de dois mil e treze 

 

2.2. Decorrido o prazo acima estipulado o presente contrato poderá ser prorrogado através de termo 

aditivo de acordo com o art. 57 da lei 8666/93, até o limite de sessenta meses. 



 

3. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO 

 

3.1. A Administração, ou gerenciamento, do presente contrato caberá a Secretaria Municipal de 

Educação. 

4. DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

4.1. Pelo fornecimento dos materiais didáticos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor 

de R$ ________(____________________). 

 

4.2. Nos preços ora pactuados englobam todas as despesas direta e indiretas para a execução do 

presente contrato, tais como: tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham aincidir sobre o objeto desta licitação. 

 

4.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

apresentação da Nota Fiscal, desde que odocumento de cobrança esteja em condições de liquidação de 

pagamento. 

 

4.4. Os valores especificados no item 4.1. são fixos e irreajustáveis pelo período de doze meses, 

sendo que após esse período os mesmos serão reajustados pela variação do INPC. 

 

5. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

5.1. O local e prazo de entrega será no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, de acordo 

com as especificações do Anexo I do Edital de Pregão n.º ____/2013, em até vinte e cinco dias úteis 

a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento para a entrega. 

 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será feito na Prefeitura Municipal de Buritis, setor de Tesouraria ou por crédito 

bancário, correndo as despesas bancárias por conta do contratado, até o 30º (trigésimo) dia a contarda 

data em que for atestado o fornecimento definitivo pelaUnidade requisitante mediante apresentação 

dasrespectivas nota fiscal ou nota fiscal- fatura, ou após a sua representação, sanadas as 

irregularidades constatadas. 

 

6.2. – Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades Administrativas que 

emitirem a Nota de Empenho, os documentos abaixo relacionados: 

 

I – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, 

devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90); 

 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela 

CEF –Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

 

III – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicílio da 

Licitante. 

 



6.3. – Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe forimposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preçosou correção monetária (quando for o caso). 

 

6.4. – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinteprocedimento: 

 

I – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e 

 

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá o 

contratado peladiferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou ainda,quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

7. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

7.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão aplicadas as 

penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e 

também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas,garantida sempre a ampla defesa e o 

contraditório: 

 

7.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 

justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade competente, até 

o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material; 

 

7.1.2. não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-á a 

multa nos seguintes termos: 

 

1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato/Ata ou da 

Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo: 

 

a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 

 

b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato/Ata, sem prejuízo da 

sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o 

Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso; 

 

.1.3. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, garantida 

a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem 

prejuízos das demais, as seguintes sanções: 

 

1 – advertência; 

 

2 – multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Ata/Nota de Empenho; 

 

3 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 



item 3, onde caberá no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de 

reconsideração; 

 

4 – se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da 

primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 

Município de Buritis e cobrado judicialmente; 

 

5 – à licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de Registro de Preços ou 

Contrato, receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será 

aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a 

Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de 

classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 

 

.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Buritis, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Todas as condições previstas no Edital do Pregão n.º 008/2013, as propostas com preços, 

especificação, são partes integrantes do presente contrato, sendo que ficam ambas as partes cientes a 

submissão aos mesmos. 

 

8.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93,alterada pela Lei 

Federal 8.883/94 epela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios geraisde Direito. 

 

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido e 

achado conformevai assinada pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 



 

A N E X O III 

 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a)Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF 

no .........................,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre enão emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

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

(data) 

 

 

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

(representante) 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O IV 

 

M O D E L O 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo deFalência ou 

Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua 

habilitação nopresente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

_____________________________________________ 

( Local e data) 

 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) 

Sr(a) _________________________________, portador da cédula de identidade RG 

_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF 

sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe 

faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da 

cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 

________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de 

Buritis, no Pregão Presencial nº _____/2013, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento 

e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de 

materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

________________, ___ de ____________ de _____. 

 

 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

 

 

 

____________________ 

Outorgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº..................................................., 

sediada na ................................ (endereço) .............................................................................., 

(Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº _____/2013, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

Data:________________________________________ 

 

 

Assinatura:____________________________________ 

 

 

 

Nome do Declarante:____________________________ 

 

 


