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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE – AMMOC, pessoa 
jurídica de direito privado de natureza civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.780.008/0001-82, , por 
intermédio de seu Presidente DIOCLESIO RAGNINI, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com a finalidade de selecionar proposta para contratação futura, 
consoante as condições estatuídas neste Edital, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 
10.024/2019 e da Lei Complementar nº 123/06, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO: 

O Pregão Eletrônico será processado através do sistema do Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 
Recebimento das propostas: do dia 05/08/2022 a partir das 13h até o dia 17/08/2022 às 13h20min. 
Abertura das propostas/disputa de lances: dia 17/08/2022 a partir das 13h30min. 

Referência de tempo: horário de Brasília (DF). 

 

LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: 

O Edital está disponível na íntegra nos sítios do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) 
e da AMMOC (https://www.AMMOC.org.br/), ou poderá ser solicitado através do e-mail: leticia@AMMOC.org.br  

 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

Diretamente pelo site Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) 
 
 
1. DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO: 
 
 
1.1. DO OBJETO: 
 
1.1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de informática para 
licenciamento mensal de Sistema de Gestão Educacional - SGE, destinado ao uso pelos municípios pertencentes a 
AMMOC, contemplando os serviços de desenvolvimento; instalação, migração/conversão de dados, treinamento, 
implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada 
módulo de programas conforme especificações técnicas descritas neste Edital e seus Anexos, em especial ao Anexo I 
(Termo de Referência). 

 
1.1.2. A licitação será composta por LOTE ÚNICO, conforme quadro constante do Termo de Referência.  
 
 
1.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO: 
 
1.2.1. A forma de execução do objeto deste Edital encontra-se devidamente especificado no Termo de Referência 
(Anexo I). 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:leticia@ammoc.org.br
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2. DO ACESSO AO SISTEMA/CADASTRAMENTO:  
 

2.1. Para participar do presente pregão, a licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  
2.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, 
para acesso ao sistema eletrônico. 
2.1.2. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu 
representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
 
2.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a AMMOC, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
2.3. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Poderá participar deste certame toda e qualquer pessoa jurídica, legalmente constituída, que satisfaça as condições 
estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, 
bem como esteja devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br.   

3.2. Da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. 
3.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que QUISEREM participar 
deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto 
nos subitens seguintes. 
3.2.2. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão declarar, sob as 
penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, clicando no campo 
próprio previsto na tela de envio das propostas. 
3.2.3. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na 
Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão 
do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006.  
3.2.4. A condição de Microempreendedor Individual deverá ser comprovada mediante apresentação do Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual. 
3.2.5. A Certidão ou Certificado deverão estar atualizados, ou seja, emitidos a menos de 120 (cento e vinte) dias da 
data marcada para a abertura da presente Licitação. 
3.2.6. Todo benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 aplicável à microempresa estende-se ao MEI, 
conforme determina o § 2° do art. 18-E. 
 
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos com AMMOC, na forma da legislação 
vigente; 
3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3.4. servidor, agente político ou responsável pela licitação que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 
Lei nº 8.666, de 1993; 
3.3.5. interessados reunidos em forma de consórcios ou grupos de empresa; 
3.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
TCU-Plenário). 
 
3.4. É admitida a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela 
instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de 
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993 (redação dada em conformidade com o acordão 1.201/2022, do 
TCU) 
                                                 
3.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s), 
sob pena de desclassificação. 
 
3.6. A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das 
disposições das leis especiais, quando for o caso. 
 
3.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através da Central 
de Atendimento pelo telefone: 3003-5455, ou pelo e-mail fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br. 
 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá 
manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
4.2. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
4.3. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
4.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.  
 
4.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 
4.7. Ocorrendo adendos, erratas e/ou republicações do edital, que acarretem na alteração de data de abertura do 
certame, cabe as licitantes interessadas a atualização da documentação de habilitação e proposta de preços já 
cadastrada, caso julgar necessário. 
 
 
5. DA PROPOSTA 
 
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e 
subsequente encaminhamento da documentação de habilitação e da proposta de preços, contendo marca/modelo 

mailto:fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br
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(não identificar a empresa, podendo-se utilizar o termo “próprio”), valor unitário e valor total de cada item, e demais 
informações necessárias, até o horário previsto no preambulo deste Edital. 
5.1.1. Os preços deverão ser cotados com até 02 (dois) dígitos após a vírgula; 
 
5.2. A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico. 
 
5.3. Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas para cada item do Termo de Referência (Anexo I) 
deste Edital. 
5.3.1. Os preços unitários não poderão ultrapassar os preços máximos estabelecidos no Termo de Referência 
(Anexo I), sob pena de desclassificação (Art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores). 
5.3.1.1. O preenchimento incorreto dos dados necessários à análise da proposta implicará na desclassificação da 
mesma. 
 
5.4. Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 
independentemente de declaração expressa. 
 
5.5. A CONTRATADA fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de 
declaração expressa.  
 
5.6. No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, diárias, hospedagem, alimentação, 
fretes e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma. 
 
5.7. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados 
que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser 
fornecidos sem ônus adicionais. 
 
5.8. Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas 
que não atenderem as exigências deste Edital. 
 
5.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos. 
 
5.10. O julgamento das propostas será feito pelo Menor Preço por Lote. 
 
5.11. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de 
Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar sua condição no 
momento do envio da proposta e apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, certidão de enquadramento 
no Estatuto Nacional do Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela 
Junta Comercial da sede do licitante. 
 
5.12. Vícios, erros e/ou omissões que não impliquem em prejuízo para  a AMMOC poderão ser desconsiderados pelo(a) 
Pregoeiro(a), cabendo a este(a) agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública. 
5.12.1. A Pregoeira considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do procedimento. 
 
5.13. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em aceitação de todas 
as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.13.1. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
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5.14. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a), pelo sistema, ou de sua desconexão. 
 
5.15. Caso haja omissão, na proposta, dos prazos de sua validade e/ou de garantia, aplicar-se-ão os prazos estipulados 
neste edital. 
5.15.1. Em caso de omissão da marca e/ou modelo do produto ofertado, a pregoeira aceitará as propostas e colherá, 
após a fase de lances, via chat, da empresa melhor classificada, a(s) informação(ões) referente(s) ao(s) dado(s) 
faltante(s). 
5.15.1.1. Caso a empresa melhor classificada não responda, no prazo máximo fixado, a indagação do pregoeiro via 
chat, a sua proposta será considerada desclassificada. 
 
5.16. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de 
comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade; 

b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de 
trabalho; 

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência 
Social; 

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
f) verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; 
g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, 

supermercados e fabricantes;  
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;  
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
j) estudos setoriais; 
k) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que a proponente 

disponha para a prestação dos serviços; 
m) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 
 
6. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1. A Documentação de Habilitação da proponente vencedora será verificada mediante apresentação dos 
documentos abaixo, em formato PDF legível, os quais devem ser encaminhados conjuntamente à proposta: 
 
6.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus atuais administradores, ou; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 

ou; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir; 

 
6.1.2. Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se empresa individual, ou no Cadastro Nacional 
Pessoa Jurídica (CNPJ), se pessoa jurídica, atualizado; 

b) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, abrangendo também as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212/91. 

c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado 
onde está sediada a empresa. 

d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do 
Município onde está sediada a empresa. 

e) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93 alterada). 

 
6.1.3. Quanto a Regularidade Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias. 
a.1) Em se tratando do Poder Judiciário de Santa Catarina, a Certidão deverá ser emitida tanto no sistema e-
Proc (atual), quanto no e-SAJ (antigo). 
a.2) No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de 
cada um dos distribuidores. 

 
6.1.4. Quanto a Qualificação Técnica: 

a) Comprovação, para fins de demonstração de capacidade que possui aptidão para a execução dos 
serviços, mediante a apresentação de atestado/certidão em que conste que a empresa proponente 
executou a qualquer tempo serviço equivalente ou semelhante ao que está sendo licitado, no que se 
refere ao provimento de datacenter, sistemas e serviços. 

b) Declaração de que a proponente é fabricante dos sistemas. 
c) Declaração formal de que, caso vencedor da licitação, disponibilizará datacenter com capacidade de 

processamento (links, servidores, nobreaks, fontes alternativas de energia (grupo gerador), softwares 
de virtualização, segurança, sistema de climatização) para o sistema de Gestão educacional. 
 

6.1.5. A proponente deverá declarar, ainda, clicando no local apropriado do sistema:  
 

a) A inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal. 

b) A inexistência de quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea 
por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou 
transacionar com a AMMOC ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 
8.666/93). 

c) Que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas. 
d) A veracidade dos documentos apresentados, atestando cumprir os requisitos de habilitação e que as 

declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019. 
 
6.2. Comprovação de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, nos termos do subitem 3.2 deste Edital. 
 
6.3. A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas 
pela internet. 
 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato 
digital, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação. 
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6.5. No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos. 
 
6.6. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, de acordo com o art. 43 
da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.11 e seguintes 
do presente Edital. 
 
6.7. Conforme Lei nº 13.726/2018, fica dispensada a autenticação de cópias dos documentos apresentados. Em 
caso dúvida quanto à autenticidade ou previsão legal, poderá ser exigido o documento original ou cópia autenticada. 
Faculta-se à Pregoeira a diligência para comprovação da autenticidade dos documentos apresentados. 
 
 
7. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO: 
 
7.1. Encerrado o prazo de recebimento das propostas, a pregoeira, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, 
na data e horário previstos no preâmbulo do Edital, verificando a validade das propostas conforme exigências do 
edital. 
 
7.2. O modo de disputa definido neste Pregão será ABERTO E FECHADO, conforme inciso II, art. 31 do Decreto Federal 
nº 10.024/2019 c/c art. 33: 
 
7.3. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da 
sessão pública terá duração de quinze minutos. 
 
7.3.1. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 
encerrada. 
 
7.3.2.  Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.3.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
7.3.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o subitem 7.3.2, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em 
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 
 
7.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.3.2 e 7.2.3, o sistema ordenará os lances em ordem crescente 
de vantajosidade. 
 
7.3.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.3.2 e 7.3.3, haverá o reinício da 
etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o 
disposto no subitem 7.3.4. 
 
7.3.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa 
fechada, nos termos do disposto no subitem 7.3.5. 
 
7.3.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos proponentes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 
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minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do 
fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.4. Após a etapa de envio de lances, conforme o caso, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos 
artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º, do art. 3º, da 
Lei nº 8.666/993, se não houver proponente que atenda à primeira hipótese. 
 
7.5. Os critérios de desempate serão aplicados, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 
 
7.6. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
 
7.7. Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais 
 
7.7.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais. 
 
7.7.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor 
preço. 
 
7.7.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
7.7.3.1. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 
7.7.3.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual 
na forma da alínea “a” do subitem 7.7.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do subitem 7.7.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
7.7.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7.2 deste Edital, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.  
 
7.7.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.7.3, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.7.5. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado será 
convocada, via chat, para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão.  
 
7.7.6. O disposto no subitem 7.7.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual. Nesse caso o 
desempate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante 
a sessão do presente Pregão. 
 
7.7.7. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, de acordo com o art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
7.7.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão 
Negativa. 
 
7.7.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.7.7.1, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.  
 
7.7.10. A empresa que não comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, será desclassificada dos itens em que tenha usufruído dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
7.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública o sistema informará, via chat, a proponente vencedora do 
item, o valor unitário e a marca cotada. 
 
7.9. A pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e poderá, caso entenda necessário, encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.  
 
7.10. A proponente deverá encaminhar no prazo de até duas horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema 
eletrônico, a proposta final juntamente com os dados gerais da mesma, conforme solicitado no Anexo II deste Edital. 
 
7.11. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, ou de negociação, a pregoeira, auxiliado pela equipe de 
apoio, verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 
 
7.12. Nesta etapa serão verificados eventuais impedimentos de licitar e contratar, da proponente vencedora, mediante 
consulta ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço 
eletrônico https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0.  
 
7.13. O vencedor do certame que não apresente a documentação exigida, no todo ou em parte, será 
INABILITADO, podendo a ele ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será 
convocada então o detentor da proposta seguinte na ordem de classificação. 
 
7.14. As proponentes serão informadas exclusivamente pelo sistema eletrônico sobre a habilitação ou inabilitação das 
vencedoras. 
 
 
8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira em até 3 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do 
Portal de Compras Públicas. 
8.1.1. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de 
recebimento do pedido. 
8.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
Administração. 
 
8.2. As impugnações aos termos do Edital do Pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. O 
horário limite para recebimento das impugnações é às 19h da data especificada no sistema, considerando o horário de 
expediente desta Administração. 
8.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
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8.2.2. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
8.3. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, aceitando-os 
sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
8.4. O acompanhamento dos resultados e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados no Portal de 
Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa do certame. 
 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
procedendo da seguinte forma: 

• Transcorrida a fase de habilitação no sistema eletrônico, o sistema automaticamente passará para a etapa 
recursal e ficará 30 (trinta) minutos com o campo “Recursos” em aberto, momento este em que o licitante 
poderá registrar suas intenções recursais. 

• Caso haja manifestação de recurso, ao licitante será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso, as quais deverão ser enviadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, 
disponível no Portal de Compras Públicas, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata aos autos. 

 
9.2. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente. 
 
9.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
  
9.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor. 
 
9.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, será o resultado da licitação submetido 
à autoridade competente que homologará e fará a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 
 
9.6. O recurso interposto contra um dos itens licitados, não impede a administração de proceder a homologação e 
contratação dos demais. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à Licitante vencedora depois de decididos os recursos, quando houver. 
10.1.1. A adjudicação será realizada pelo Menor Preço por Lote. 
 
10.2. Após a adjudicação, o certame será sujeitado à homologação pela Autoridade Competente. 
 
 
11. DA CONTRATAÇÃO: 
 
11.1. Será firmado Contrato com a empresa vencedora, o qual terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis 
nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

 
11.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa vencedora que tenham servido 
de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital, independentemente de 
transcrição. 
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11.3. Se a empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sem justificativa, por escrito, 
aceita pela Autoridade Superior, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
Contrato, e assim sucessivamente. Nesse caso, se sujeita a empresa vencedora, às penalidades aludidas nas 
Penalidades deste Edital. 
 
11.4. Se a empresa vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do Contrato, será aplicada a regra 
prevista no item 11.3. 
 
11.5. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Associação, especialmente 
designado na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 
 
11.6. O valor pactuado no Contrato poderá ser revisto, mediante solicitação da CONTRATADA, com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação objeto deste Pregão, por meio de revisão, na forma do 
art. 65, da Lei n.º 8. 666/1993. 
   
11.7. As eventuais solicitações de revisão deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto 
nos custos do Contrato.  A demonstração analítica será apresentada em conformidade com a planilha de custos e 
formação de preços. 

 

 
12. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
 
12.1. Cabe a AMMOC: 
12.1.1. A definição do objeto desta Licitação; 
12.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 
12.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução 
do contrato; 
12.1.4. Efetuar o pagamento empresa vencedora de acordo com o estipulado neste Edital; 
12.1.5. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela proponente vencedora, devidamente 
instruído, com a comprovação do aumento dos custos; 
12.1.6. Providenciar a publicação da Ata de Registro de Preços proveniente do presente processo, até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura; 
12.1.7. Emitir, quando da necessidade da aquisição dos materiais, através do setor municipal competente, autorização 
para o fornecimento dos mesmos.  
 
12.2. Cabe a CONTRATADA: 
12.2.1. Executar o objeto do presente edital de acordo com o Termo de Referência. 
12.2.2. Providenciar o início imediato do atendimento objetivando a correção das deficiências nos serviços 
contratados, apontadas pela AMMOC, responsabilizando-se pelos fatos advindos da ineficiência, morosidade e 
irregularidades, exceto os de responsabilidade de ambos; 
12.2.3. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
12.2.4. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do Contrato; 
12.2.5. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do presente processo licitatório; 
12.2.6. Responder a todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela AMMOC 
sobre o objeto do presente Edital.  
12.2.7. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão 
de preços. 
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13. DAS SANÇÕES: 
 
13.1. A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o 
nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna 
passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 e no Contrato, observando o 
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 
13.1.1. Advertência; 
13.1.2. Multa; 
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
13.2.  Pelo inadimplemento das obrigações contratuais gerais sejam na condição de participante do pregão ou de 
CONTRATANTE, as licitantes, conforme a infração estará sujeita às seguintes penalidades:  
 
a) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação (valor mensal x 5 meses);  
 
c) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 
advertência;  
 
d) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos 
e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato;  
 
e) inexecução total do Contrato: rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato;  
 
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o 
valor atualizado do Contrato. 
  
g) não cumprir com o itinerário e cláusulas do Contrato apresentado pela Prefeitura Municipal: advertência.  
 
h) em caso de reincidência de qualquer advertência, desde que não prevista pena específica para a situação de 
reincidência: multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato.  
 
i) a CONTRATADA está proibida de transportar terceiros não-alunos, sob pena de caracterizar descumprimento de 
cláusula contratual, ensejando a aplicação das penalidades de advertência e, em caso de reincidência, de multa de 
10% sobre o valor mensal do Contrato, sendo as multas aplicadas por cada reincidência e multiplicadas pela quantidade 
de terceiros não-alunos transportados.  
 
j) a CONTRATADA está proibida de transportar alunos de itinerário diverso, isto é, que não estejam na lista de alunos 
do itinerário, sob pena de caracterizar descumprimento de cláusula contratual, ensejando a aplicação das penalidades 
de advertência e, em caso de reincidência, de multa de 10% sobre o valor mensal do Contrato, sendo as multas 
aplicadas por cada reincidência e multiplicadas pela quantidade de terceiros não-alunos transportados.  
 
k) a CONTRATADA está proibida de transportar alunos e/ou passageiros em número que exceda a lotação máxima do 
veículo (superlotação), sob pena de caracterizar descumprimento de cláusula contratual, ensejando a aplicação das 
penalidades de advertência e, em caso de reincidência, considerando a gravidade e o risco envolvido na atitude, de 
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multa equivalente a 100% do valor mensal do Contrato por passageiro excedente, cumulada com a rescisão contratual 
e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos. 
 
13.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da CONTRATADA.  
 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta a CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
13.5. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no 
que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências. 
 
13.6. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA. 
13.6.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da AMMOC, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 
13.7. A AMMOC observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração 
foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais 
branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo a AMMOC ou a terceiros. 
 
13.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA: 
13.8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica está obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
13.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA a AMMOC, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
14. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
14.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
14.1.1. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos   casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 
8.666/93; 
14.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, 
não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 
14.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
14.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 
CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou 
extrajudicial; 
14.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla 
defesa; 
14.4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que 
seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 
da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 
 
 
15. DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DO ACOMPANHAMENTO: 
 
15.1. Fica estabelecido que com a(s) empresa(s) vencedora(s) será celebrado Contrato, conforme minuta em 
anexo, que deverá ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para este fim 
através do site da AMMOC (www.AMMOC.org.br), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93. 
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15.2. O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços 
mais vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e, ainda: 
15.2.1. Haja autorização formal da autoridade competente; 
15.2.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
15.2.3. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
15.2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
15.2.5. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
15.3. Caso o proponente declarado vencedor, não queira ou não possa assinar o Contrato dentro do prazo máximo 
previsto, poderá a AMMOC, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, se alternativamente a AMMOC não preferir revogar a presente Licitação, sem prejuízo do disposto ao item 
13.5 e seguintes. 
 
15.4. O contrato decorrente desta licitação, somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, artigo 65, inciso I, alínea "b" e inciso II, alíneas "c" e "d", observado o que dispõe os parágrafos 
1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo. 
 
15.5. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas 
pelo Presidente, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
15.6. Para observância do que dispõe a Cláusula supra, e nos termos do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, 
nomeia-se como fiscal de execução do Contrato oriundo do presente Procedimento Licitatório, Leticia Zilio 
Mooshammer, a qual deverá ser entregue, mediante recibo, certificado nos Autos do Procedimento Licitatório, 
cópia integral deste edital e dos Termos de Adjudicação e Homologação, para o efetivo exercício de sua 
atribuição, ora delegada. 
 
16. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: 

 
16.1. A Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC, efetuará o pagamento do objeto desta 
licitação em até 15 dias ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica, conforme disponibilidade 
de recursos e observada a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da lei nº 8.666/93, bem como 
atestadas pelos servidores responsáveis pela fiscalização dos serviços.. 
16.1.1. O DOCUMENTO FISCAL PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEVERÁ SER EMITIDO PELA 
FAZENDA DO ESTADO, COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O RECOLHIMENTO DE ICMS. 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO, COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL E O RECOLHIMENTO DE ISS. AS NOTAS 
APRESENTADAS (PRODUTOS E SERVIÇOS) DEVERÃO TOTALIZAR O VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
16.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme dados obtidos junto a Autorização de Fornecimento e ter a 
mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda o 
número do processo licitatório. 
16.2.1. A CONTRATADA deverá constar na Nota Fiscal os dados bancários para realização dos pagamentos, bem 
como as informações que a AMMOC vir a requisitar que constem no referido documento. 
 
16.3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando a 
AMMOC do ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente vencedora. 
 
16.5. O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual inicialmente prevista. 
Na hipótese de se efetivar a prorrogação prevista no subitem 15.2, o preço contratado poderá sofrer reajuste somente 
a partir do 13º (décimo terceiro) mês de vigência da contratação, ou seja, da data da assinatura do Contrato, desde 
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que haja disponibilidade orçamentária para tal fim e as partes convenham quanto ao índice de reajustamento a ser 
aplicado (INPC) em face da desvalorização da moeda ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 
 
16.6. O preço contratado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo 
ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela proponente 
vencedora. 
16.6.1. Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser praticadas no mês subsequente. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
17.1. As despesas provenientes da execução deste Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, 
consignadas nos orçamentos da AMMOC durante a vigência do presente Contrato, nos termos que segue, de acordo 
com o Parecer Contábil: 
 
Manutenção do Sistema de Gestão Escolar Educacional dos Municípios da AMMOC. 
Modalidade de Aplicação (s): 4.4.90. Investimentos - Aplicações diretas 
Fonte (s): 000 – Recursos Ordinários 
 
17.2. A estimativa de custos total da presente licitação é de R$ 337.447,00 (trezentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais). 
 
18. DAS DISPOSIÇÕS GERAIS: 
 
18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
18.2. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da licitante, desde que 
sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão 
pública. 
 
18.3. Caberá ao Presidente em exercício, revogar, anular ou homologar esta Licitação, nos termos do artigo 49 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123, de 15/12/2006, Decreto Federal nº 
10.024/2019 e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil 
e legislações pertinentes à matéria. 
 
18.5. No interesse da Associação, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93. 
 
18.6. Informações verbais prestadas por integrantes da Associação não serão consideradas como motivos para 
impugnações. 
 
18.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

I. Termo de Referência;  
II. Dados Gerais da Proponente Vencedora; 
III. Modelo da declaração de enquadramento de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 
IV. Minuta. 
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18.8. O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados pela Associação, antes de aberta a licitação, no interesse 
público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o artigo 21, parágrafo 
4º da Lei nº 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura das Propostas e 
Documentos de Habilitação;  
 
18.9. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as 
partes se comprometem a manter sigilo de todas as informações sobre os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, 
repassados em decorrência da execução da presente Contrato, sendo vedado o repasse dessas informações, salvo 
aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o seu cumprimento. 
 
18.10. Para dirimir as questões decorrentes do presente processo licitatório fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba 
(SC), por mais privilegiado que outro possa ser. 

 
Joaçaba/SC, 02 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

DIOCLESIO RAGNINI 
Presidente 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento 
mensal de Sistema de Gestão Educacional - SGE, destinado ao uso pelos municípios pertencentes a AMMOC, 
contemplando os serviços de desenvolvimento; instalação, migração/conversão de dados, treinamento, implantação, 
manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de 
programas conforme especificações técnicas descritas neste Edital e seus Anexos, em especial ao Anexo I (Termo de 
Referência). 
 
2. JUSTIFICATIVA  
 
A locação de softwares na área pública tornou-se condição para uma melhor gestão da coisa pública, sendo sabido que 
hoje todas as informações devem ser processadas pelos órgãos públicos de maneira digitalizada, havendo a 
obrigatoriedade da disponibilização destes dados por meio eletrônico através do portal da transparência e do envio dos 
mesmos para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tornando assim a contratação dos sistemas essenciais 
ao funcionamento da máquina pública. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. Os itens encontram-se devidamente quantificados e especificados no quadro abaixo. Em caso de divergência 

existente entre a especificação dos itens que compõem o objeto descrito no site do Portal de Compras Públicas e a 

especificação constante deste Termo, prevalecerão as últimas. 

LOTE ÚNICO – SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL (ONLINE) 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 
Valor Unitário 
Máximo (R$) 

1 12,00 MÊS 

Autorização para o uso da Licença 
do Software  
Atendimento de Suporte 
Manutenção do Sistema 

27.643,50 

2 1,00 UN. 
Implantação 
Conversão de Dados 

5.725,00 

Valor total do LOTE: 337.447,00 

 
3.2. O objeto desta proposta, Sistema de Gestão Educacional – SGE, compreende os módulos a seguir: 
1. Acadêmico 
2. Matriz Curricular 
3. Fórmulas de avaliação 
4. Calendário Escolar 
5. Ambiente Escolar 
6. Arquivo de Estudante 
7. Educação Infantil 
8. Ensino Fundamental / Médio 
9. Recursos Humanos 
10. Portal do Professor 
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11. Portal do Estudante 
12. Cadastro de Unidades Escolares 
13. Transporte Escolar 
14. Diário de Classe Eletrônico 
15. Acompanhamento Escolar 
16. Consulta Estatístico e Gerencial 
17. Grade de Horários 
18. Gráficos de Dados 
19. Matrícula + Lista de Espera 
20. Alimentação Escolar 
21. Inscrição e Classificação ACT 
22. Controle e Distribuição de Uniforme 
23. Materiais 
24. APP Controle e Contagem 
25. Registro Eletrônico de Freqüência 
26. Acervo Bibliotecário 
27. APP do Professor 
28. Sistema de Eventos 

 
4. DA FORMA DE EXECUÇÃO: 
 
4.1. A proponente vencedora deverá atender às especificações deste Termo de Referência, sendo que a instalação 
deverá ocorrer em servidor de propriedade da CONTRATADA ou ainda terceirizada desta sem ônus para a AMMOC, 
podendo os usuários acessarem as informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 
4.2. Os módulos deverão ter suas funcionalidades disponíveis integralmente no ato homologação deste processo 
licitatório. 
 
4.3. Os serviços serão realizados nos seguintes prazos: 
4.3.1 Fornecimento e instalação dos sistemas: 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação da ordem 
de compra/serviços à licitante vencedora/CONTRATADA; 
4.3.2 Implantação (configuração, customização, migração de informações e habilitação do sistema para uso): 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de conclusão de fornecimento das licenças de uso dos sistemas e suas 
instalações; 
4.3.3 Treinamento e acompanhamento operacional: 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data de 
conclusão da implantação dos sistemas; 
4.3.4 Provimento do Data-Center: início imediato, contado a partir da data de conclusão da instalação dos softwares, 
pelo prazo de 48 (quarenta e oito meses); 
4.3.5 Suporte Técnico: início imediato, contado a partir da data de conclusão da instalação dos sistemas, pelo prazo 
de 48 (quarenta e oito meses); e, 
4.3.6 Customizações e consultorias: 
4.3.6.1 Por atendimento técnico local, deslocamento técnico: atendimento ao chamado no prazo de 02 (dois) dias úteis 
com prazo de diagnóstico e conclusão variável conforme complexidade da solicitação; 
4.3.6.2 Por atendimento via conexão remota: atendimento imediato, com prazo de diagnóstico e conclusão variável 
conforme complexidade da solicitação. 
4.3.7 As rotinas/aplicações não constantes originariamente nos sistemas, mas queridas pela Licitante, poderão ser 
desenvolvidas, concluídas e instaladas quando houver viabilidade técnica aferida e anuída pela CONTRATADA. 
4.3.8 Os serviços deverão ser realizados nos horários de 08h às 12h, e 13h às 17h00min, quando realizados nos órgãos 
integrantes da Administração. 
4.3.9 Ao final do Processo Licitatório e confecção do contrato, um responsável técnico da Secretaria de Educação irá 
fazer a avalição do sistema. Caso a empresa/sistema não estiver de acordo e apresentar todas as funcionalidades 
descritas no edital, o mesmo será notificado via Procuradoria. Enquadram-se os seguintes casos: 
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4.3.9.1 Não contenham todos os módulos necessários para o perfeito funcionamento do sistema, sejam eles 
organizados na forma descrita no edital, ou outra elaborada pela licitante, desde que seja demonstrada, de forma 
inequívoca, a sua existência e operacionalidade. 
4.3.9.2 As funcionalidades descritas na proposta não alcancem o índice de 70% (setenta por cento) das características 
gerais e específicas dos sistemas em funcionamento; 
4.3.9.3 Não apresentem o funcionamento integrado entre os sistemas/módulos; 
4.3.9.4 Exijam estrutura de rede/conexão inviável a da entidade. 
 
4.4. As demais condições e especificações dos serviços encontram-se no documento “Termo de Referência – 
SGE – Sistema de Gestão Escolar” disponível nos sites do Portal de Compras Públicas e da AMMOC, que deverá 
ser cumprido na íntegra. 
 
5. DO ACEITE DOS SERVIÇOS 
 
5.1. O recebimento do objeto seguirá o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, e será realizado da seguinte forma: 
5.1.1. Provisoriamente: Assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações; 
5.1.2. Definitivamente: até 10 (dez) dias úteis da entrega, após verificação de qualidade e do atendimento às 
especificações do Edital, bem como a consequente aceitação. 
5.1.3. No caso de considerada insatisfatória as condições dos produtos recebidos provisoriamente, será lavrado termo 
de recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo os produtos serem recolhidos e substituídos. 
 

5.2. Por ocasião do recebimento do objeto, a AMMOC, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de 

exercer ampla fiscalização de sua entrega, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se 
excluindo a empresa CONTRATADA da responsabilidade por qualquer irregularidade. Constatado o fornecimento de 
materiais de má qualidade, a AMMOC poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
5.3. A prestação dos serviços de forma inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão recebidos e o 
pagamento ficará suspenso até sua regularização de forma integral. 
 
5.4. O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou 
técnico dos serviços, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente, 
e por danos deles decorrentes. 
 
5.4. Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado 
a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento. 
 
 
5.5. Responsável pelo aceite 

5.5.1. A fiscalização do presente Pregão ficará a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s): 
 

Leticia Zilio Mooshammer  
Fone: (49)3522 2800 
E-mail: leticia@ammoc.org.br    

 
5.5.2. Caberá a fiscal da contratação, verificar se os itens, objeto do presente Edital, atendem a todas as especificações 
e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de 
todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as 
autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual. 
 
5.5.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos 
encargos ou serviços que são de sua competência. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
ANEXO II 

 
DADOS GERAIS DA PROPONENTE VENCEDORA 

 
 

DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social:  
CNPJ/MF:  
Endereço:  
Município/UF:      CEP:  
Telefone: (    ) 
E-mail:  
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (para assinatura dos documentos legais): 
Nome: 
CPF:   
RG: 
Endereço:  
Município/UF:      CEP:  
Telefone: (    ) 
E-mail:  
Possui assinatura eletrônica: (   ) SIM  (   ) NÃO 
 
Observação 1: Caso o indicado seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o mesmo deverá 
constar no ato constitutivo ou no contrato social, apresentado por ocasião da Habilitação neste processo, devendo 
estar expresso seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em deco rrência de tal investidura. 
Observação 2: Caso o indicado seja preposto da empresa proponente, será solicitado instrumento procuratório, 
com a delegação de poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
 
DADOS BANCÁRIOS: 
 
Banco:  
Agência:    Conta corrente:  

 
 

_____________, em ____ de ______ 20__. 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Identificação e Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
ANEXO III 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

   , inscrita no CNPJ sob o nº

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

 , portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ , do 

CPF nº  ___________________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 
(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 

 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

  ,  de  de 2022. 
 
 
 

 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 

 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: 
 Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
ANEXO IV 
MINUTA 

 
CONTRATO Nº 0XX/2020  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 - PML 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - PML 

 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE – AMMOC, pessoa 

jurídica de direito privado de natureza civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.780.008/0001-82, , por 
intermédio de seu Presidente DIOCLESIO RAGNINI e Empresa, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº ..., com endereço na Rua ..., nº..., em cidade (UF), representada por seu(sua) cargo, nome, nacionalidade, 
estado civil, profissão, portador(a) da cédula de identidade nº ... e inscrito(a) no CPF/MF sob nº ..., residente e 
domiciliado(a) na Rua ..., nº..., em cidade(UF), doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste Contrato, de acordo com o Processo Licitatório 001/2022, Pregão Presencial nº 001/2022, 
corresponde a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistema 
de Gestão Educacional - SGE, destinado ao uso pelos municípios pertencentes a AMMOC, contemplando os 
serviços de desenvolvimento; instalação, migração/conversão de dados, treinamento, implantação, manutenção, 
garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo de programas 
conforme especificações técnicas descritas no Edital e seus Anexos, em especial ao Anexo I (Termo de 
Referência). 

constituindo-se em: 
 

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL (ONLINE) 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 
Valor Unitário 

(R$) 

1 12,00 MÊS 

Autorização para o uso da Licença 
do Software  
Atendimento de Suporte 
Manutenção do Sistema 

 

2 1,00 UN. 
Implantação 
Conversão de Dados 

 

Valor total do LOTE:  

 
1.2. O Sistema de Gestão Educacional – SGE, compreende os módulos a seguir: 

1. Acadêmico 
2. Matriz Curricular 
3. Fórmulas de avaliação 
4. Calendário Escolar 
5. Ambiente Escolar 
6. Arquivo de Estudante 
7. Educação Infantil 
8. Ensino Fundamental / Médio 
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9. Recursos Humanos 
10. Portal do Professor 
11. Portal do Estudante 
12. Cadastro de Unidades Escolares 
13. Transporte Escolar 
14. Diário de Classe Eletrônico 
15. Acompanhamento Escolar 
16. Consulta Estatístico e Gerencial 
17. Grade de Horários 
18. Gráficos de Dados 
19. Matrícula + Lista de Espera 
20. Alimentação Escolar 
21. Inscrição e Classificação ACT 
22. Controle e Distribuição de Uniforme 
23. Materiais 
24. APP Controle e Contagem 
25. Registro Eletrônico de Freqüência 
26. Acervo Bibliotecário 
27. APP do Professor 
28. Sistema de Eventos 

 
1.2.1. O Edital de licitação e todos os seus Anexos fazem parte integrante do presente contrato como se aqui transcritos 

estivessem. 
1.2.2. Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n.º 8.666/93. 

1.2.3. O objeto será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, espeitadas as normas legais e 
técnicas a ele pertinentes. 

1.2.4. A CONTRATANTE resguarda-se o direito de não contratar todos os sistemas listados acima, os adquirindo com 
base na sua necessidade.  
1.2.5. Os sistemas que não serão utilizados imediatamente, caso venham a ser adquiridos, CONTRATADA será 

informada com antecedência de 5 (cinco) dias para tomar as devidas providências para a sua implantação. 
 
DA FORMA DE EXECUÇÃO: 
 
1.3. A proponente vencedora deverá atender às especificações do Termo de Referência, do Edital 001/2022, sendo que 
a instalação deverá ocorrer em servidor de propriedade da CONTRATADA ou ainda terceirizada desta sem ônus para 
a AMMOC, podendo os usuários acessarem as informações 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 
 
1.4. Os módulos deverão ter suas funcionalidades disponíveis integralmente no ato homologação deste processo 
licitatório. 
 
1.5. Os serviços serão realizados nos seguintes prazos: 
1.5.1 Fornecimento e instalação dos sistemas: 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação da ordem 
de compra/serviços à licitante vencedora/CONTRATADA; 
1.5.2 Implantação (configuração, customização, migração de informações e habilitação do sistema para uso): 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data de conclusão de fornecimento das licenças de uso dos sistemas e suas 
instalações; 
1.5.3 Treinamento e acompanhamento operacional: 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data de 
conclusão da implantação dos sistemas; 
1.5.4 Provimento do Data-Center: início imediato, contado a partir da data de conclusão da instalação dos softwares, 
pelo prazo de 48 (quarenta e oito meses); 
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1.5.5 Suporte Técnico: início imediato, contado a partir da data de conclusão da instalação dos sistemas, pelo prazo 
de 48 (quarenta e oito meses); e, 
1.5.6 Customizações e consultorias: 
1.5.6.1 Por atendimento técnico local, deslocamento técnico: atendimento ao chamado no prazo de 02 (dois) dias úteis 
com prazo de diagnóstico e conclusão variável conforme complexidade da solicitação; 
1.5.6.2 Por atendimento via conexão remota: atendimento imediato, com prazo de diagnóstico e conclusão variável 
conforme complexidade da solicitação. 
1.5.7 As rotinas/aplicações não constantes originariamente nos sistemas, mas queridas pela Licitante, poderão ser 
desenvolvidas, concluídas e instaladas quando houver viabilidade técnica aferida e anuída pela CONTRATADA. 
1.5.8 Os serviços deverão ser realizados nos horários de 08h às 12h, e 13h às 17h00min, quando realizados nos órgãos 
integrantes da Administração. 
1.5.9 Ao final do Processo Licitatório e confecção do contrato, um responsável técnico da Secretaria de Educação irá 
fazer a avalição do sistema. Caso a empresa/sistema não estiver de acordo e apresentar todas as funcionalidades 
descritas no edital, o mesmo será notificado via Procuradoria. Enquadram-se os seguintes casos: 
1.5.9.1 Não contenham todos os módulos necessários para o perfeito funcionamento do sistema, sejam eles 
organizados na forma descrita no edital, ou outra elaborada pela licitante, desde que seja demonstrada, de forma 
inequívoca, a sua existência e operacionalidade. 
1.5.9.2 As funcionalidades descritas na proposta não alcancem o índice de 70% (setenta por cento) das características 
gerais e específicas dos sistemas em funcionamento; 
1.5.9.3 Não apresentem o funcionamento integrado entre os sistemas/módulos; 
1.5.9.4 Exijam estrutura de rede/conexão inviável a da entidade. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1. Pela execução total do contrato a CONTRATADA receberá o valor global de R$ ... (...); 
2.2. A Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC, efetuará o pagamento do objeto desta licitação 
em até 15 dias ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica, conforme disponibilidade de recursos 
e observada a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art. 5º da lei nº 8.666/93, bem como atestadas pelos 
servidores responsáveis pela fiscalização dos serviços.. 
2.2.1. O DOCUMENTO FISCAL PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA 
DO ESTADO, COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O RECOLHIMENTO DE ICMS. PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ SER EMITIDO PELA FAZENDA DO MUNICÍPIO, 
COM A IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL E O RECOLHIMENTO DE ISS. AS NOTAS APRESENTADAS 
(PRODUTOS E SERVIÇOS) DEVERÃO TOTALIZAR O VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
2.3.A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme dados obtidos junto a Autorização de Fornecimento e ter a mesma 
Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda o número do 
processo licitatório. 
2.3.1. O Contratado deverá constar na Nota Fiscal os dados bancários para realização dos pagamentos, bem como as 
informações que a AMMOC vir a requisitar que constem no referido documento. 
 
2.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando a AMMOC 
do ressarcimento de qualquer prejuízo para a  CONTRATADA. 
 
2.5. O preço proposto pela licitante vencedora é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual inicialmente prevista. 
Na hipótese de se efetivar a prorrogação, o preço contratado poderá sofrer reajuste somente a partir do 13º (décimo 
terceiro) mês de vigência da contratação, ou seja, da data da assinatura do Contrato, desde que haja disponibilidade 
orçamentária para tal fim e as partes convenham quanto ao índice de reajustamento a ser aplicado (INPC) em face da 
desvalorização da moeda ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 
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2.6. O preço contratado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo 
ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela 
CONTRATADA. 
2..6.1. Quando for aplicado o reequilíbrio, as alterações passarão a ser praticadas no mês subsequente. 
    

CLÁUSULA TERCEIRA 
 DA DOTAÇÃO 

 
3.1. As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária própria, 
consignada no orçamento da AMMOC, nos seguintes termos: 
 

Manutenção do Sistema de Gestão Escolar Educacional dos Municípios da AMMOC. 
Modalidade de Aplicação (s): 4.4.90. Investimentos - Aplicações diretas 
Fonte (s): 000 – Recursos Ordinários 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
4.1. Cabe a AMMOC: 
4.1.1. A definição do objeto desta Licitação; 
4.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 
4.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Presidente, visando à fiscalização da execução 
do contrato; 
4.1.4. Efetuar o pagamento empresa vencedora de acordo com o estipulado neste Edital; 
4.1.5. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente 
estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela CONTRATADA, devidamente instruído, com a 
comprovação do aumento dos custos; 
4.1.6. Providenciar a publicação do Contrato proveniente do presente processo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura; 
4.1.7. Emitir, quando da necessidade da aquisição dos materiais, através do setor municipal competente, autorização 
para o fornecimento dos mesmos.  
 
4.2. Cabe a CONTRATADA: 
4.2.1. Executar o objeto do presente edital de acordo com o Termo de Referência. 
4.2.2. Providenciar o início imediato do atendimento objetivando a correção das deficiências nos serviços 
contratados, apontadas pela AMMOC, responsabilizando-se pelos fatos advindos da ineficiência, morosidade e 
irregularidades, exceto os de responsabilidade de ambos; 
4.2.3. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
4.2.4. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do Contrato; 
4.2.5. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato oriundo do presente processo licitatório; 
4.2.6. Responder a todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela AMMOC 
sobre o objeto do Edital e do Contrato.  
4.2.7. Atender a todos os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão 
de preços. 
4.2.8. Atender ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o quais as 
partes se comprometem a manter sigilo de todas as informações sobre os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, 
repassados em decorrência da execução da presente Contrato, sendo vedado o repasse dessas informações, salvo 
aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o seu cumprimento. 
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CLÁUSULA QUINTA 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o 
nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna 
passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 e no Contrato, observando o 
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 
5.1.1. Advertência; 
5.1.2. Multa; 
5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 
5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
5.2.  Pelo inadimplemento das obrigações contratuais gerais sejam na condição de participante do pregão ou de 
CONTRATANTE, as licitantes, conforme a infração estará sujeita às seguintes penalidades:  
 
a) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação (valor mensal x 5 meses);  
 
c) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 
advertência;  
 
d) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos 
e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato;  
 
e) inexecução total do Contrato: rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato;  
 
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o 
valor atualizado do Contrato. 
  
g) não cumprir com o itinerário e cláusulas do Contrato apresentado pela Prefeitura Municipal: advertência.  
 
h) em caso de reincidência de qualquer advertência, desde que não prevista pena específica para a situação de 
reincidência: multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato.  
 
i) a CONTRATADA está proibida de transportar terceiros não-alunos, sob pena de caracterizar descumprimento de 
cláusula contratual, ensejando a aplicação das penalidades de advertência e, em caso de reincidência, de multa de 
10% sobre o valor mensal do Contrato, sendo as multas aplicadas por cada reincidência e multiplicadas pela quantidade 
de terceiros não-alunos transportados.  
 
j) a CONTRATADA está proibida de transportar alunos de itinerário diverso, isto é, que não estejam na lista de alunos 
do itinerário, sob pena de caracterizar descumprimento de cláusula contratual, ensejando a aplicação das penalidades 
de advertência e, em caso de reincidência, de multa de 10% sobre o valor mensal do Contrato, sendo as multas 
aplicadas por cada reincidência e multiplicadas pela quantidade de terceiros não-alunos transportados.  
 
k) a CONTRATADA está proibida de transportar alunos e/ou passageiros em número que exceda a lotação máxima do 
veículo (superlotação), sob pena de caracterizar descumprimento de cláusula contratual, ensejando a aplicação das 
penalidades de advertência e, em caso de reincidência, considerando a gravidade e o risco envolvido na atitude, de 
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multa equivalente a 100% do valor mensal do Contrato por passageiro excedente, cumulada com a rescisão contratual 
e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos. 
 
5.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da CONTRATADA.  
 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta a CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
5.5. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no 
que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências. 
 
5.6. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA. 
13.6.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da AMMOC, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 
5.7. A AMMOC observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração 
foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais 
branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo a AMMOC ou a terceiros. 
 
5.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA: 
5.8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica está obrigada a recolher 
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
5.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA a AMMOC, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS ALTERAÇÕES 

  
6.1. O presente Contrato somente poderá ser alterado na forma disposta na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
art.65, inciso I, letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o que dispõem os §§ 1º, 2º, 4°, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
7.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
7.1.1. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos   casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 
8.666/93; 
7.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, 
não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 
7.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
7.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 
CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou 
extrajudicial; 
7.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla 
defesa; 
7.4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja 
administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da 
Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 
7.5. Quando de interesse das partes, que por qualquer motivo, venham a rescindir o Contrato, será oportunizado a 
AMMOC, requer no momento da rescisão, a disponibilização de seus dados para consulta, pelo prazo máximo de 5 
(cinco) anos, com apenas um usuário, sem suporte e/ou atualização, ficando a cargo da AMMOC os custos da 
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manutenção do banco de dados. Quando houver a necessidade de suporte técnico será negociado junto a empresa, 
sendo firmado compra e/ou contrato para tal serviço. Caso a AMMOC não tenha interesse ou terminado o prazo de 5 
(cinco) anos, receberá os arquivos de seu banco de dados em formato “txt” ou “cvs”. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO  
 

8.1. Fica estabelecido que com a(s) empresa(s) vencedora(s) será celebrado Contrato, conforme minuta em 
anexo, que deverá ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para este fim 
através do site da AMMOC (www.ammoc.org.br), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93. 
 
8.2. O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, desde que presentes as condições e preços mais 
vantajosos para a Administração, consoante estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e, ainda: 
8.2.1. Haja autorização formal da autoridade competente; 
8.2.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
8.2.3. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
8.2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
8.2.5. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
 
8.3. Caso o proponente declarado vencedor, não queira ou não possa assinar o Contrato dentro do prazo máximo 
previsto, poderá a AMMOC, sem prejuízo de aplicação de penalidades ao desistente, optar pela contratação dos 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, se alternativamente a AMMOC não preferir revogar a presente Licitação, sem prejuízo do disposto ao item 
13.5 e seguintes. 
 
 
8.4. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas 
pelo Presidente, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
8.5. Para observância do que dispõe a Cláusula supra, e nos termos do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, 
nomeia-se como fiscal de execução do Contrato oriundo do presente Procedimento Licitatório, Leticia Zilio 
Mooshammer. 
 

CLÁUSULA NONA 
DO FORO 

 
Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir dúvidas e qualquer 

litígio oriundo deste Contrato. 
                                                           
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas. 
 

Joaçaba/SC, ... de ... de 2022. 
 
 

DIOCLESIO RAGNINI 
Presidente /AMMOC 

CONTRATANTE 
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RESPONSÁVEL 

EMPRESA 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. ________________________ 
     

2. _________________________ 
    

 
 
 
 
 

 


