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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 262/2021  

PROCESSO Nº: 5379/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - GLOBAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE 
LETRAMENTO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO, 
CAPACITAÇÃO E SUPORTE DO GOOGLE FOR EDUCATION. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/08/2021 
HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO: 14hs  
HORÁRIO PREVISTO PARA O INÍCIO DA SESSÃO: 14hs  

LOCAL: sala de abertura de Licitações 2º (segundo) andar do Centro Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Torres, situado na Rua Jose Antônio Picoral, 79, Centro. 

 
O MUNICÍPIO DE TORRES, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
87.876.801/0001-01, por intermédio da Secretaria de Fazenda, mediante Pregoeira Oficial 
designada pela Portaria nº 496/2020, torna público que realizará na data, horário e local em 
epígrafe, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO - GLOBAL, 
sob a égide da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e pelo Decreto 
Municipal nº 165/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal 4.721/2014, em 
conformidade com o art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, observadas as condições 
estabelecidas neste Procedimento Licitatório e seus Anexos, visando o OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE LETRAMENTO 
DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E 
SUPORTE DO GOOGLE FOR EDUCATION.  
O Edital e os anexos deste Pregão Presencial encontram-se disponíveis no site do município 
de Torres, no endereço: www.torres.rs.gov.br (link: Licitação) ou poderá ainda se solicitado 
pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
- Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Betha Compras da empresa 
Delta Gestão Pública, que consiste em um apoio eletrônico o qual auxiliará a Pregoeira e 
equipe de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do 
processo. Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora 
estabelecidas para a realização da licitação, serão cadastrados, pela Pregoeira, após seu 
credenciamento. 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS - ESCLARECIMENTOS E 
IMPUGNAÇÃO E AO EDITAL 

 
- Caso haja interesse na apresentação de esclarecimento e impugnação ao edital, deverá ser 
enviado à Pregoeira, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, sendo que o encaminhamento será realizado, por escrito, e enviado através 
do endereço eletrônico, gerlicitacao@torres.rs.gov.br, devidamente assinado e com 
identificação de quem assinou, para que, assim, possa ser protocolado junto ao setor de 
atendimento ao cidadão da Prefeitura Municipal de Torres. 
- A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
- A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo que caberá à Pregoeira, auxiliada pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 
acima estipulado. 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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- A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação. 
- Não serão reconhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo preponente. 
- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário estabelecido pela 
administração, os quais serão publicados nos mesmos meios legais deste edital. 
INFORMAÇÕES: no horário das 13hs às 18hs através do endereço eletrônico 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.torres.rs.gov.br /link: 
Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de Torres bem como no Mural da Prefeitura 
Municipal de Torres e por solicitação no e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
As decisões referentes a este processo licitatório; as intimações, atas, respostas aos 
recursos e as impugnações serão publicadas no site da Prefeitura de Torres, no endereço 
eletrônico www.torres.rs.gov.br: MENU – LICITAÇÕES – CATEGORIA – ATAS E 
RESPOSTAS. 

 
AVISO IMPORTANTE: COVID-19 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES comunica que está tomando todas as ações 
necessárias de prevenção e combate ao Covid-19, o novo corona vírus. Desta forma 
salientamos alguns pontos, quanto à abertura dos certames: 
 
Aos licitantes que optarem por enviar os envelopes por correios/transportadoras, informamos 
que estamos recebendo normalmente as correspondências, em turno integral das 08hs ás 
11hs e 30 min e das 13hs às 17h e 30 min. 

 Cabe esclarecer que é de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento da 
entrega dentro dos prazos exigidos no presente edital 

 As autenticações de documentos serão realizadas somente com prévio agendamento, 
através do fone (51) 3626-9150 ramal 217, no horário das 13hs às 15hs, ou no 
endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

 Solicitamos, aos licitantes que possuem interesse em participar presencialmente da 
abertura do certame, ingresse a sala de reuniões com as recomendações 
estabelecidas pelo o ministério da Saúde, obtidas através do site 
(https://coronavirus.saude.gov.br/) 

Informamos que serão disponibilizados equipamentos de proteção individual na sala de 
reuniões e seu uso será OBRIGATÓRIO. 
 
1. DO OBJETO 
1.1.  O presente Pregão Presencial tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE LETRAMENTO 
DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE 

DO GOOGLE FOR EDUCATION, conforme especificações e quantidades constantes do Termo 
de Referência - Anexo I, deste Edital. 
 
2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1. São partes integrantes deste edital, como se nele transcrito: 
ANEXO I - Modelo de Proposta de Preço – Justificativa e Termo de Referência   
ANEXO II - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos do edital;  
ANEXO III - Minuta de Contrato;  

http://www.sfa.rs.cnm.org.br/
mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br
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ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de ME e EPP; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração Diversa. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar do presente pregão todas as empresas interessadas do ramo de 
atividade pertinente ao objeto desta contratação, desde que: 
3.1.1. estejam legalmente constituídas e preencham os requisitos e condições previstas no 
presente Edital e seus Anexos; 
3.1.2. não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, fusão, cisão ou 
incorporação; 
3.1.3. não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 
3.1.4. não figure no quadro de Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios da empresa ou 
firma, funcionário, servidor ou ocupante de cargo em comissão desta Prefeitura; 
3.1.5. não tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o município de Torres; 
3.2. estarão aptas a participar da licitação empresas estrangeiras, desde que funcionem no 
país e que detenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta contratação. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. A empresa licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física, 
apresentando à pregoeira cópia através de Carta de Credenciamento (Anexo IV), na qual 
constem poderes específicos para formular ofertas, fazer lances, firmar declarações, interpor 
e desistir de recursos, assinar ata e todos os demais atos inerentes ao certame; 
4.2. A empresa licitante deverá entregar à comissão uma cópia do Ato Constitutivo, ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado de forma integral acompanhado de todas 
alterações, se houver ou alteração Consolidada, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, Registro  Comercial no caso de empresa individual, no momento do credenciamento, para 
comprovação da legitimidade de poderes do mandante para fins da outorga acima, da 
elaboração do contrato e da averiguação da pertinência do ramo de atividade ao objeto ora 
licitado; 
4.3. Ao iniciar a Sessão, os participantes deverão identificar-se exibindo documento de 
identidade oficial, com foto, e entregar uma cópia desse documento à comissão, bem 
como entregar a declaração da Empresa de que cumpre todos os requisitos do edital 
(Anexo II); 
4.4. Os documentos relacionados neste tópico de credenciamento poderão ser apresentados 
em cópia autenticada por cartório competente ou em cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pela comissão e deverão vir fora dos envelopes 
de habilitação e proposta; 
4.5. A empresa licitante não poderá ser representada por mais de um agente credenciado, 
portanto, caso haja mais de um representante na sessão, a licitante deverá indicar e 
credenciar o interlocutor oficial; 
4.6. O agente credenciado não poderá representar mais de uma licitante; 
4.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe do Pregão e juntados nos 
autos do processo administrativo. 
Obs.: Nessa fase a microempresa e empresa de pequeno porte, deverá apresentar a  
Declaração firmada pelo representante da empresa, sob as penalidades da lei para 
comprovação de que a Licitante é beneficiaria da LC nº 123/2006 (ME ou EPP). A ausência 
dessa declaração significará a desistência da empresa em usufruir dos benefícios a ela 
concedidos pela Lei Complementar 123/2006. (modelo Anexo V) 
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4.8. O credenciamento referido neste item não é obrigatório. Sua ausência, no entanto, 
impedirá o licitante de praticar quaisquer atos relativos a lances, negociações e recursos no 
decorrer do presente certame, ficando o mesmo limitado à apresentação da proposta e da 
documentação pertinente. 
4.9. O uso de telefone celular durante a sessão de lances dependerá da permissão da 
Pregoeira. 
4.10. Será admitida a participação de licitante pela remessa postal da proposta, bem como de 
todos os documentos exigidos em edital. Nesse caso, deverão ser encaminhados aos 
cuidados da pregoeira e endereçados ao Protocolo do Município de Torres/RS, localizado na 
Rua José Antônio Picoral, 79, Centro, Torres-RS, CEP nº 95560-000, sendo de 
responsabilidade do licitante a chegada desses até o dia e hora determinados no preâmbulo 
deste edital. 

5. DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 
5.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas deverão ser apresentados, 
separadamente, em DOIS envelopes distintos, opacos, fechados e indevassáveis, contendo 
em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

a) ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS - PREFEITURA DE TORRES PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 262/2021 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

SEDE DA PREFEITURA DE TORRES – 2º ANDAR 

RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, Nº 79, CENTRO, TORRES, 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO  SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

 

b) ENVELOPE “B”- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREFEITURA DE TORRES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 262/2021 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

SEDE DA PREFEITURA DE TORRES – 2º ANDAR 

RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, Nº 79, CENTRO, TORRES, 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO  SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

5.2. Os documentos dos envelopes deverão ser originais ou autenticados em cartório, 
podendo ser cópia simples e legível, desde que acompanhadas do documento original, não 
sendo aceito fac-símile e, caso retirado da internet deverá ser apresentado o endereço 
eletrônico para a devida verificação. 
5.3. A sessão poderá ser suspensa a qualquer momento para averiguação de documentação 
e esclarecimento de outros aspectos que a pregoeira julgar necessário ao perfeito andamento 
do certame. 
 
6. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
6.1. A sessão pública será realizada no local, dia e horário determinados no preâmbulo deste 
Edital; 
6.1.1. Não havendo expediente no dia marcado ou havendo outro fato superveniente que 
impeça ou retarde, sobremaneira, a realização da sessão, essa será realizada em outra data 
designada pela pregoeira, a qual será publicada nos mesmos meios de publicação deste 
edital. 
6.2. Após os preparativos preliminares, a sessão pública será declarada aberta pela pregoeira; 
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6.3. Cabe a pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, receber e proceder à abertura dos 
envelopes A - Proposta de Preços - e repassá-los aos demais presentes para conhecimento 
e vistas;  
6.4. Não sendo suficiente o tempo para abertura dos envelopes, face ao exame das propostas 
ou da qualificação da licitante perante as exigências do edital, ou não encerrando os trabalhos 
por algum motivo relevante, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
consignando-se na ata as circunstâncias e motivos enseja dores da dilação; 
6.4.1. Redesignada a sessão, todos os envelopes ficarão sob a guarda da pregoeira até o 
reinício dos trabalhos, devendo ser lacrados e rubricados. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A” 
7.1. A proposta comercial - Envelope A – deverá conter proposta que preencha, 
obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena de a proponente ser desclassificada: 
a) deverá ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem ressalvas ou entrelinhas, 
deverá ser formulada em papel timbrado, em uma via, datilografada ou impressa por meio de 
edição eletrônica de textos, sem emendas ou rasuras, devendo todas as suas páginas estar 
rubricadas, exceto a última que deverá estar datada e assinada pela empresa licitante ou seu 
representante, e numeradas. Não serão aceitas propostas manuscritas; 
b) Nome do proponente (razão social), endereço completo, aposição do carimbo com o 
número do CNPJ, telefone, e-mail, etc.; indicar o nome, o cargo e o CPF da pessoa 
responsável pela assinatura do Termo de Contrato; 
c) Dados da empresa licitante, relativos ao número do Banco, da Agência e da Conta 
Corrente; 
d) ser entregue, impreterivelmente, no local acima designado até o dia e hora determinados 
neste Edital; 
f) indicar claramente o valor da proposta referente aos serviços efetivamente prestados 
pelo licitante, expressa em $ (Reais), com no máximo dois algarismos após a vírgula. 
7.2. Deverão estar inclusos nos valores cotados todos os custos, tributos, e outras eventuais 
vantagens e/ou abatimentos, bem como, todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, 
sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado encargos previsíveis de incidência 
sobre os serviços a serem prestados, constantes no Anexo I deste edital bem como na minuta 
de contrato.  
7.3. Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta.                                                                                   
7.4. A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
entrega dos envelopes de proposta e documentação, conforme disciplina o artigo 6º da Lei 
Federal nº. 10.520/02. Se na proposta não constar prazo de validade, subtenderão 60 
(sessenta) dias. 
7.5. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste 
edital, com o estipulado na Lei n. 10.520/2002, no Decreto Municipal n. 47/2005 e na Lei n. 
8.666/1993 com as alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que 
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
7.6. Será de inteira responsabilidade do licitante o valor da proposta, não se levando em 
consideração reclamação por erros ou equívocos manifestados após a abertura das 
propostas. 
7.7. A pregoeira, caso necessário, poderá solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos. 
7.8. Após apresentação da proposta, não caberá mais a desistência da licitante, salvo por 
motivo superveniente, devidamente comprovado e aceito pela pregoeira. 
7.9. Será DESCLASSIFICADA a proposta de preços que: 
7.9.1. Não atender às exigências do ato convocatório da licitação; 
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7.9.2. Estiver omissa, vaga, com irregularidades ou defeitos insanáveis, capazes de dificultar 
o julgamento; 
7.9.3. Impuser condições que possam induzir mais de um resultado ou ressalvas em relação 
às estabelecidas neste Edital. 
7.9.4. Tiver salvo erro manifesto e sanável, especificações em desacordo com o Termo de 
Referência – Anexo I do Edital; 
7.9.5. Tiver considerada a proposta que não demonstrar sua viabilidade econômica, ou seja, 
custos de insumos coerentes com os de mercado, coeficientes de produtividade incompatíveis 
com a execução do objeto. 
7.10. A simples participação da licitante neste certame implica: 
7.10.1. O pleno conhecimento e aceitação dos termos e condições do Edital e seus Anexos e 
da obrigação de cumpri-los fielmente, por sua conta e risco, pelos preços ora propostos, não 
cabendo nenhum acréscimo ou indenização posterior decorrente de erro de cálculo na 
elaboração; 
7.10.2. O dever de a vencedora do certame apresentar proposta atualizada, adequada ao 
preço final proposto, em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto se outro prazo for fixado por 
motivos justificados e aceitos, não devendo a proposta ter dízima em seu valor final, a fim de 
não ocasionar problemas com a fatura, setores orçamentário e financeiro desta Prefeitura; 
7.10.3. O comprometimento de executar o objeto da licitação em total conformidade com as 
especificações do Edital e seus anexos. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – DA DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONALIDADE 
8.1. O julgamento da proposta será processado e julgado em consonância com as exigências 
do Edital e legislações pertinentes; 
8.2. O critério de julgamento das propostas será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL; 
8.3. Caberá a pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, verificar a conformidade da proposta 
com os requisitos do edital e seus anexos, examinar a aceitabilidade quanto aos preços 
apresentados, decidindo-se motivadamente a respeito; 
8.4. Após a classificação da melhor oferta, obedecendo ao percentual máximo de 10 % (dez 
por cento) em relação ao menor preço, a pregoeira classificará as demais propostas; caso 
haja empate poderá haver sorteio para verificar a quem caberá ofertar primeiramente o lance. 
8.5. Não obtido no mínimo três propostas na situação anteriormente definida (item 8.4), a 
pregoeira classificará as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
8.6. Após a etapa de classificação, a pregoeira convidará a última classificada para apresentar 
lance verbal distinto e decrescente em relação à primeira, repetindo-se sucessivamente as 
etapas até a proclamação da vencedora. 
8.6.1. Fica VEDADO, portanto, A OFERTA DE LANCE COM VISTAS AO EMPATE; 
8.6.2. Poderá a pregoeira atribuir parâmetros para apresentação de novos lances, a fim de 
dar maior celeridade à disputa, dentro da razoabilidade. 
8.7. A licitante ausente (sem representante) na sessão terá seus preços escritos juntados aos 
demais para fins de classificação. 
8.8. A pregoeira poderá conceder à licitante tempo para analisar a viabilidade econômica da 
proposta, desde que entenda conveniente para assegurar a melhor decisão. 
8.9. Caso exista somente uma proponente na disputa a pregoeira verificará a conformidade 
dos preços com o estimado pela Administração, podendo aceitar, negociar ou julgar o item 
fracassado. 
8.10. A pregoeira abrirá o envelope de habilitação da proponente vencedora da disputa para 
verificar se essa preenche os requisitos de habilitação exigidos no edital. 
8.11.  DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR: 
a) Constatado o atendimento pleno das exigências do Edital, a Pregoeira declarará habilitada 

a vencedora podendo ser adjudicado o objeto da presente licitação. Caso a licitante 
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primeira classificada não tenha atendido as especificações obrigatórias a Pregoeira 
convocará as demais licitantes, respeitando a ordem de classificação.  

b) Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira inabilitará a licitante 
e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a pregoeira poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

c) Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na 
ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

Obs.: A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarada a vencedora do 
certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso. 
8.13. Atendidas as exigências e não havendo manifestação recursal, à licitante será 
adjudicado o item vencido na disputa. 
8.14. Se a proposta não for aceita ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, 
a pregoeira examinará as subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração e declaração daquela que preencha plenamente os requisitos do edital. 
8.15. Encerrada a sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada registrando-se todas as ocorrências 
relevantes, a qual ao final será assinada por todos os presentes. 
8.16. O Prefeito Municipal homologará o certame, no entanto, caso tenha havido manifestação 
recursal, também lhe incumbirá a respectiva adjudicação. 
8.17. Aplicar-se-á o disposto no item 8.12, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a 
licitante-adjudicatária, convocada no prazo de validade da proposta, recusar-se a proceder a 
assinatura, imotivadamente. 
8.18. Critério de desempate de acordo com a Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional 
da Microempresa – ME e da Empresa de Pequeno Porte – EPP): 
8.19. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta de menor valor; 
8.20. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
8.20.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada conforme subitem acima 
será convocada para apresentar nova proposta, cobrindo a proposta de menor valor, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; caso 
não apresente nova proposta, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem. Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.20.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
8.20.3. Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos, essa será feita em favor da 
proposta que originalmente estava com o menor preço (após fase de lances); 
8.20.4. A situação de preferência para ME ou EPP somente se aplicará quando a proposta de 
menor preço, após os lances, não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
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8.21. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, e ofertar a menor proposta (menor desembolso para a 
Administração). 
 
9. DO DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato.  

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  

§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 
5 (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, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo previsto 
no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei nº   8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação” 

 
9.1. No envelope B - DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO, a proponente demonstrará a 
aptidão em assegurar a execução e o fiel cumprimento das obrigações previstas no Edital e 
seus Anexos. 
9.2. Em substituição aos documentos exigidos no Edital, não serão aceitos protocolos de 
entrega ou solicitação de documento. 
9.3. Se a licitante for a sociedade-matriz, os documentos devem constar em nome dela, se for 
a filial, o da filial, exceto os que por sua natureza constem somente em nome da matriz. 
 
9.4. A Licitante deverá apresentar a documentação na seguinte ordem: 
 
9.4.1. Habilitação jurídica: 
a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado 
de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir inerentes ao certame. (com a apresentação desta documentação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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na fase de credenciamento, a mesma será aqui dispensada).  
 
9.4.2.  Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da 
Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão 
Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho de 
acordo com a Lei Federal n° 12.440 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2012, ela poderá ser obtida gratuitamente 
nos sítios daquele tribunal (http://www.tst.jus.br/certidao) Certidão conjunta de Dívida Ativa da 
União e Quitação de Tributos Federais, expedida pela Receita Federal 
 
9.4.3 Qualificação Econômico Financeiro 
a) Certidão negativa em matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, perante a comarca da sede da licitante. 
 
9.4.4 Declaração 
a) Declaração expressa do licitante, sob pena de responsabilidade, que cumpre as 
disposições contidas no inciso XXXIII do art. 7º da CF. (modelo Anexo VI) 
 
9.4.5. Qualificação técnica 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, através de atestado, no mínimo 
01 (um), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual mencione 
contratação, satisfatória, pertinente e compatível em características com o objeto do presente 
edital. 
 

- Caso as certidões não tragam consignada a data de validade, será considerado o prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da data de expedição.  
Obs.: Se a licitante for matriz os documentos apresentados deverão, obrigatoriamente, sob 
pena de inabilitação, ser em nome da matriz, se a licitante for filial os documentos deverão 
ser apresentados em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza sejam emitidos 
em nome da matriz e abrangentes ás filiais. 
 
Parágrafo único: Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada. Se os documentos de habilitação não estiverem completos e corretos, 
contrariarem os requisitos essenciais do Edital e dos anexos, ou comprometerem a segurança 
do futuro contrato, a pregoeira, respeitado o princípio da ampla disputa, poderá 
motivadamente inabilitar a proponente. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
10.1. Decai do direito de pedir esclarecimento ou de impugnar os termos do Edital, aquele 
que não o fizer em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, ou o fizer sem apontar de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o 
entende viciar. 

http://www.tst.jus.br/certidao


 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

10 
sbrs 

 

10.2. A Pregoeira responderá a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
10.3. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo que caberá á Pregoeira, auxiliada 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no 
prazo acima estipulado. 
10.4. Acolhida a impugnação do ato convocatório, seus vícios serão sanados e, se necessário, 
nova data será designada para a realização do certame; 
10.5. As consultas serão respondidas pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br, que comporá 
o processo. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Após a declaração da vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo, a partir de então, aberto prazo para 
apresentação das razões do recurso. 
11.2. A síntese ou memorial do recurso será registrado na ata circunstanciada da sessão, 
momento a partir do qual se contará 3 (três) dias corridos para apresentação de razões; e, 
transcorrido esse prazo, mais 3 (três) dias para as contrarrazões das demais licitantes, 
garantida a vista imediata dos autos.; 
11.3. Decairá do direito de recorrer pela ausência de manifestação ou pela apresentação 
intempestiva das razões pela licitante, hipóteses em que o resultado será adjudicado à 
licitante vencedora da etapa de lances em pauta. 
11.4. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo. 
11.5. Interpostas as razões e contrarrazões, a pregoeira analisá-las-á, podendo, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou devolvê-las para decisão do Prefeito 
Municipal, por igual prazo, a partir da ciência do recurso. 
11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal adjudicará e homologará a presente licitação. 
11.8. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação na imprensa oficial do 
município e em jornal de grande circulação e comunicado no site oficial do município de 
Torres, no seguinte endereço www.torres.rs.gov.br, menu licitações. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES 
12.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste edital, 
12.1.1. Comparecer, após a homologação da licitação, para assinatura do contrato, se for o 
caso, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93 e modificações da Lei nº 8.883/94; 
12.1.2. Prestar o serviço objeto do presente edital, no local, preços e nas condições indicadas 
neste edital; 
12.2. Como condição para assinatura do Instrumento de Contrato, a licitante vencedora 
deverá estar com toda documentação exigida para participação deste certame em situação 
regular, apresentar todas as ALTERAÇÕES SOFRIDAS pelo contrato social ou documento 
equivalente, conforme o caso. 
12.3. A licitante declarada vencedora encaminhará em 48 (quarenta e oito) horas a proposta, 
ajustada ao último lance. Devendo ser assinada pelo representante, guardada a perfeita 
caracterização do objeto licitado, em conformidade com as descrições contidas no edital e 
seus anexos, na conformidade do último lance ofertado; 
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12.4. Cumprir todas as obrigações descritas nos anexos deste edital (Termo de Referência e 
Contrato), como se transcritas estivessem. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
o Município de Torres poderá aplicar ao fornecedor as sanções seguintes, nos art. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
13.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
13.1.1.1. atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre 
o valor total do contrato; 
13.1.1.2. atraso superior a 5 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre 
o sobre o valor total do contrato, limitado a 10 (dez) dias de atraso, após será considerado 
inexecução parcial do contrato; 
13.1.1.3. atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor 
total do contrato, limitado a 15 (quinze) dias de atraso, após será considerado inexecução 
total do contrato; 
13.1.1.4. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos, no caso de inexecução total do contrato; 
13.1.1.5. declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado à vencedora o pedido de reconsideração da decisão 
da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo, no 
caso de inexecução total do contrato. 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
Da aplicação das penas definidas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será 
dirigido à Autoridade Superior, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência 
bancária conforme Ordem de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela contratada, 
a qual deverá ser obrigatoriamente uma conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa 
contratada, à vista do documento fiscal apresentado, devendo este estar devidamente 
atestado pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução 
do contrato. A liquidação e efetivo pagamento serão efetuados da seguinte maneira: em 3 
parcelas iguais, conforme cronograma abaixo: 

1º parcela: Implantação - após 30 dias da contratação; 
2º parcela: Capacitação - após 60 dias da contratação; 
3º parcela: Suporte – até 20/12/2021. 

Os pagamentos obedecerão à ordem cronológica, conforme disposto no Decreto Municipal 
214/2015. Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Torres, 
o pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte. 
14.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do contrato, do n° do empenho e o do nº da conta bancária a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento do item e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. Conforme o caso deverá ser apresentado a declaração de Optante pelo Simples, 
informando o respectivo enquadramento, assinado pelo Contador/Técnico Contábil e pelo 
responsável pela empresa, a cada Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, bem como demais 
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documentos que tratem da dispensa de retenção de Impostos e Encargos Sociais, nos termos 
da Ordem de Serviço nº 07/2014, devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações 
trabalhistas, como INSS e FGTS em dia.  
O Município disporá de um prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto. 
Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão 
formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da 
data da sua apresentação. 
14.3. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, 
deverão ser reapresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Em caso de rejeição 
da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de até 30 (trinta) dias 
passará a ser contado a partir da data de reapresentação. 
14.4. O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a liquidação 
de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
  
15. DO REAJUSTE 
15.1. Os preços serão irreajustáveis. 
 
16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO CONTRATO 
16.1 O contrato poderá sofrer acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) 
de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
17. DO CONTROLE DE PREÇOS 
17.1 Durante a vigência do contrato os preços serão fixos. Comprovada a redução dos preços 
praticados no mercado nas mesmas condições do contrato, e, definido o novo preço máximo 
a ser pago pela Administração, o contratado será convocado pelo município de Torres, para 
a devida alteração do valor. 
 
18. DA RESCISÃO 
18.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93, cujo direito do Contratante a CONTRATADA declara reconhecer, conforme 
dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei 
18.2.  Fica conferida à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as 
prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV, V, do artigo 58, e inciso IX do artigo 55 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. Faculta-se a pregoeira de ofício ou por iniciativa dos interessados, realizar, em qualquer 
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
19.2. O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, ou deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
19.3. Corre por conta e risco da licitante todo o ônus decorrente de erro na elaboração da 
proposta apresentada, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
19.4. A licitante responsabilizar-se-á pela veracidade e legitimidade dos documentos e das 
informações ali contidas. 
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19.5. A licitante responsabilizar-se-á pelas declarações feitas no curso do processo licitatório 
pelo preposto credenciado. 
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se para o dia útil imediatamente posterior 
ao vencimento caso não haja expediente normal na Prefeitura de Torres. 
19.7. A pregoeira, em prol do interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
19.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
contratação. 
19.9. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com observância das disposições 
constantes nas leis federais 10.520/02, 8.666/93; 
19.10. As questões decorrentes deste edital e seus anexos, que não possam ser dirimidas no 
âmbito administrativo, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Torres, com 
exclusão de qualquer outro. 
19.11. Os envelopes não abertos ficarão, após o encerramento das fases procedimentais até 
o prazo de 30 (trinta) dias úteis, na Prefeitura de Torres, à disposição das licitantes, após esse 
prazo, reserva-se no direito de fragmentá-los. 
19.12. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – n° 13.709, de 14 de 
agosto de 2018. 

 
Torres, 15 de julho de 2021. 

 
 
 

Hélvia Sanae Mano 
Secretária Municipal de Fazenda 

Portaria 433/2021 
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PREGÃO PRESENCIAL 262/2021 
ANEXO I 

 
 

MODELO DE PROPOSTA E PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVIES – JUSTIFICATIVA E 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Declaro que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, transporte, taxas, 
impostos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, seguro, treinamento e lucros e dividendos 
e demais despesas necessárias ao fornecimento do material ofertado, objeto do Pregão 
Presencial nº 262/2021, caso venha a ser declarada vencedora. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA  ATÉ: ___/___/2021 (60 dias no mínimo).  
EMPRESA:________________________________________ 
CNPJ:____________________________________________ 
INSC. ESTADUAL:__________________________________  
ENDEREÇO:______________________________________ 
TELEFONE DE CONTATO:___________________________ 
E-MAIL:__________________________________________ 
BCO.:_________ AGÊNCIA:____________ CONTA CORRENTE:____________ 
(MUNICÍPIO/UF), ____ DE ___________ DE 2021. 

 
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ITEM QTD. UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 1 UNIDADE 

Implantação de Projeto de Letramento Digital nas 
escolas da Rede Municipal - Implantação, 
Capacitação e Suporte do Google for Education, 
conforme Termo de Referência em anexo. 

49.600,00 49.600,00 

    Total 49.600,00 
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JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E LETRAMENTO DIGITAL 

 

JUSTIFICATIVA 

A Pandemia e o isolamento social fazem com que os alunos não possam frequentar as 

aulas presenciais normalmente, como faziam até então. As escolas precisam se adaptar 

rapidamente a uma realidade onde o ensino não presencial se faz necessário como 

importante e, em alguns casos, única alternativa de comunicação professores - estudantes e 

também para validar o ano letivo. 

A implantação urgente da modalidade de ensino não presencial nas escolas contempla 

a necessidade de que seja feita uma gestão ágil de projeto de grandes proporções, a gestão 

de complexas variáveis e a experiência na gestão de ambientes educacionais EaD (ensino à 

distância), além da necessidade de possuir infraestrutura tecnológica e conhecimento técnico 

para desenvolver a estratégia de implantação do projeto, a curadoria de material didático, o 

suporte técnico-pedagógico e as demais entregas previstas neste projeto. 

Com a implantação deste projeto, a rede educacional do município busca o apoio 

estratégico, técnico e operacional para implantar a metodologia de ensino não presencial em 

suas escolas, por meio consultorias com experiência comprovada em implantação de projetos 

de ensino remoto emergencial, capacitações em letramento digital para os professores da 

rede na modalidade EaD versando sobre questões pedagógica próprias do ensino remoto e 

ensino híbrido, metodologias ativas e as ferramentas digitais da plataforma Google 

Workspace for Education, suporte técnico pedagógico humano e relatórios de monitoramento 

dos resultados do referido projeto. 

Desta forma, o projeto deve facilitar e viabilizar tecnicamente o processo de implantação 

do ensino remoto emergencial (não presencial) nas escolas da rede, capacitar e dar suporte 

técnico-pedagógico aos professores em letramento digital, deixando um legado que poderá 

ser aproveitado para seguir no desenvolvimento e modernização de toda estrutura da Rede. 

 

ITENS DO PROJETO 

Para implementar a implantação do Ensino Remoto Emergencial e realizar o Letramento 

Digital dos professores, faz-se necessário contemplar os seguinte itens: 

1. Auxílio à Rede na Contratação da Plataforma Educacional Google Workspace for 

Education; 

2. Criação das contas educacionais para professores, estudantes e gestores 

educacionais da rede, a partir de dados fornecidos pela Rede; 

3. Criação das turmas (ensalamento) com os respectivos professores e estudantes, a 

partir de cadastro fornecido pela Rede, gerando uma turma no ambiente Google Sala 

de Aula para cada turma/componente curricular de cada uma das escolas da rede, 

com seus respectivos professores e estudantes; 

4. Capacitação pedagógica contemplado os conteúdos abaixo, na modalidade EaD, com 

aulas interativas (não sendo aulas gravadas em vídeo e transmitidas para os 

professores), com um total de 30 (trinta) horas, para a totalidade de professores da 
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rede, com certificação para os que alcançaram pelo menos 70% das habilidades 

trabalhadas, verificadas por meio de avaliações online: 

i) Sala de Aula com o Google Classroom - Visão geral 

ii) Gestão da conta educacional com o Google Chrome + Gmail 

iii) Aulas Síncronas com o Google Meet + Agenda + Jamboard 

iv) Primeiros passos no Google Sala de Aula 

v) Explorando recursos do Google Sala de Aula 

vi) Realizando Pesquisas com o Google Formulário 

vii) Avaliações com o Google Formulários 

viii) Arquivos na Nuvem - Google Drive 

ix) Criando exercícios e materiais didáticos com o Google Documentos 

x) Criando aulas incríveis com o Google Apresentações 

xi) Manipulando cálculos com o Google Planilhas 

xii) Explorando mais recursos do Google Documentos 

xiii) Explorando mais recursos do Google Apresentações 

xiv) Explorando mais recursos do Google Formulários 

xv) Explorando mais recursos do Google Classroom 

xvi) Atividades gamificadas 

xvii) Aprendizagem Baseada em Problemas 

xviii) Sala de Aula Invertida 

xix) TICs Educacionais - Recursos para Língua Portuguesa 

xx) TICs Educacionais - Recursos para Língua Estrangeira 

xxi) TICs Educacionais - Recursos para Artes 

xxii) TICs Educacionais - Recursos para Educação Física 

xxiii) TICs Educacionais - Recursos para Ciências da Natureza, Química, Física e 

Biologia 

xxiv) TICs Educacionais - Recursos para História e Geografia 

xxv) TICs Educacionais - Recursos para Matemática 

xxvi) TICs Educacionais - Recursos para Alfabetização 

xxvii) TICs Educacionais - Recursos para Educação Especial 

xxviii) Webinar de Práticas Pedagógicas da Educação Infantil 

xxix) Webinar de Práticas Pedagógicas do Ensino Fundamental 1 

xxx) Webinar de Práticas Pedagógicas do Ensino Fundamental 2 

Ainda em relação à capacitação, deve-se também abordar tutoriais sobre a 

ambientação e validação da conta educacional Google Workspace for Education dos 

professores da rede. 

5. Lives sobre Letramento Digital para os estudantes, contemplando os principais itens  

a. Google Classroom 

b. Gestão da conta educacional 

c. Google Chrome 

d. Google Gmail 

e. Organizando os estudos em ambiente virtual 

f. Google Meet 

g. Google Agenda 
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h. Google Jamboard 

i. Arquivos na Nuvem - Google Drive 

j. Google Documentos 

k. Google Apresentações 

l. Google Planilhas 

m. Criando vídeos incríveis 

n. Google Keep 

o. Como aprender e brincar/jogar 

6. Elaboração e disponibilização de material didático digital e atividades pedagógicas 

sobre os conteúdos abordados nas capacitações, acessíveis via internet tanto por 

dispositivos mobile quanto desktop (vídeos, documentos digitais e curadoria de sites) 

por meio da plataforma Google Sala de Aula; 

7. Suporte técnico-pedagógico prestado por chat online por tutores (humanos, não bot 

ou robôs de atendimento) para os professores da rede, ajudando na resolução de 

dúvidas técnico-pedagógicas relacionadas aos temas/conteúdos descritos 

anteriormente. Tais atendimentos estarão disponíveis nos turnos da manhã, tarde e 

noite, das 8h às 22h, garantindo uma quantidade de postos de atendimento suficientes 

para atender os professores da rede, distribuídos nos três turnos.  

Sobre este item, deve ser disponibilizada pesquisa de qualidade nos 

atendimentos/suporte ou tutorias prestados. 

8. Sensibilização de professores acerca da importância do ensino remoto e das 

estratégias pedagógicas e as metodologias ativas para atender as demandas e validar 

o ano letivo na forma de webinars ou “lives”. 

9. Sensibilização de alunos, pais e responsáveis, acerca da importância do ensino 

remoto para atender as demandas e validar o ano letivo na forma de webinars ou 

“lives”. 

10. Relatórios das atividades realizadas no projeto. 

 

DURAÇÃO DO PROJETO: até 31/12/2021 
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PREGÃO PRESENCIAL 262/2021 
ANEXO II 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 
 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº (n° do CNPJ), sediada em (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). (nome do representante), 
portador (a) da Carteira de Identidade n° (n° da CI) e do CPF n° (n° do CPF), DECLARA, sob 
as penas da Lei que: 
 
a. Terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de executar o objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL 262/2021, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Edital 
e seus Anexos. 
b. Cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, ressalvadas as condições 
asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 
(Nome e assinatura do representante e carimbo de CNPJ da empresa) 
 
 
 
(esta declaração deverá ser entregue FORA dos envelopes “A” e “B” no momento do 
credenciamento) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 262/2021 
ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO                                                                              

Contrato para a prestação de serviços 
que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 
TORRES e a empresa 
__________________________, nos 
termos da lei n° 8.666/93. 

 
CONTRATANTE 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Av. José A. Picoral 79, Centro, Torres/RS, inscrito 
no CGC/MF n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, CARLOS 
ALBERTO MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Torres-RS, 
inscrita no CPF sob n° XXX.XXX.XXX-XX, com competência para assinar Contratos. 
 
CONTRATADA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa situada na Rua 
............................................................ nº xxxx, Bairro xxxxxx, Município de 
.................,CEP...............FONE.............,inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, 
representada neste ato pelo Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com poderes para representar a firma nos termos instrumento de 
mandato, tem entre si justo e avençado, e celebram por força deste instrumento o presente 
Contrato em conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e posteriores 
alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a Implantação de Projeto de Letramento Digital nas 
escolas da Rede Municipal - Implantação, Capacitação e Suporte do Google for 
Education, conforme o Processo Administrativo protocolado sob nº 5379/2021 de acordo 
com CONTRA, do Pregão Presencial nº 262/2021, descritos conforme tabela: 
 

ITEM QTD. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

      

      

   TOTAL   

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), pagável conforme 
a execução dos serviços, descontados os valores relativos aos tributos, conforme Notas de 
Empenho nº xx/xxxx. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado junto à Tesouraria Municipal através de transferência 
bancária conforme Ordem de Serviço nº 03/2013, em conta corrente indicada pela contratada, 
a qual deverá ser obrigatoriamente uma conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa 
contratada, à vista do documento fiscal apresentado, devendo este estar devidamente 
atestado pelo setor e servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução 
do contrato. A liquidação e efetivo pagamento serão efetuados da seguinte maneira: em 3 
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parcelas iguais, conforme cronograma abaixo: 
1º parcela: Implantação - após 30 dias da contratação; 
2º parcela: Capacitação - após 60 dias da contratação; 
3º parcela: Suporte – até 20/12/2021. 

Os pagamentos obedecerão à ordem cronológica, conforme disposto no Decreto Municipal 
214/2015. Caso o dia do pagamento seja feriado ou sem expediente na Prefeitura de Torres, 
o pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte. 
3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do contrato, do n° do empenho e o do nº da conta bancária a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento do item e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. Conforme o caso deverá ser apresentado a declaração de Optante pelo Simples, 
informando o respectivo enquadramento, assinado pelo Contador/Técnico Contábil e pelo 
responsável pela empresa, a cada Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, bem como demais 
documentos que tratem da dispensa de retenção de Impostos e Encargos Sociais, nos termos 
da Ordem de Serviço nº 07/2014, devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações 
trabalhistas, como INSS e FGTS em dia.  
3.3. O Município disporá de um prazo de até 3 (três) dias úteis para ultimar o devido atesto. 
Documentos de cobrança, rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento, serão 
formalmente enviados ao contratado no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da 
data da sua apresentação. 
3.4. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão 
ser reapresentados num prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
Em caso de rejeição da Nota Fiscal e/ou Fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de 
até 30 (trinta) dias passará a ser contado a partir da data de reapresentação. 
3.5. O Município não fará nenhum pagamento a Contratada, enquanto pendente a liquidação 
de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATADA 

4.1 - Além das responsabilidades legais, regulamentares e as constantes do instrumento 
convocatório e seus Anexos constituem obrigações da contratada: 
4.1.1. A empresa contratada deverá executar o contrato conforme as especificações do termo 
de referência e seus anexos, obedecendo ao disposto nas normas legais e regulamentares, 
bem como estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias; 
4.1.2. Atender, imediatamente, as solicitações do Contratante, apresentadas por escrito, 
quanto às substituições de material, que for considerado inadequado; 
4.1.5. A programação da execução será feita pela Secretaria requisitante e o prazo deverá 
ser cumprido, pela contratada;  
4.1.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem na execução do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, para tanto, se faz necessário, solicitação do Contratante com 
aprovação e autorização prévia do ordenador de despesa;   
4.1.5. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Contratante, inerentes 
ao objeto da contratação; 
4.1.6. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou 
pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, em razão de 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando da execução do 
objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
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4.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.1.8. É vedada a transferência ou subcontratação de parte ou do total do objeto do edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATANTE 

5.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, para 
garantir o fiel cumprimento do objeto do presente, constituem obrigações 
do Contratante: 
5.1.1. Assegurar-se da boa execução do contrato;;  
5.1.2. Verificar, para fins de constatação quanto à oportunidade e conveniência da 
manutenção do contrato, se os preços contratados estão em conformidade com as condições 
ofertadas na licitação, bem como compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas 
demais prestadoras desses serviços; 
5.1.3. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato; 
5.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 
Contratada; 
5.1.5. Exercer a fiscalização do fornecimento por servidores especialmente designados e 
documentar as ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao bom andamento 
do contrato; 
5.1.6. Documentar as ocorrências havidas; 
5.1.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Segunda do presente 
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO  
6.1. O objeto deverá ser executado conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo 
I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL 262/2021. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA 
7.1 O presente contrato terá vigência desde a data de xx/xx/xxxx e findará em 31/12/2021, e 
poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei n°  8.666/93, podendo 
extinguir-se antes, caso ocorra a prestação de serviço, sem prejuízo, desde que haja interesse 
da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTE DO PREÇO 
Oos preços serão irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização da execução dos objetos, com fundamento nos termos contratuais, será de 
responsabilidade do(a) Servidor(a) Fernanda Clezar de Matos Libio, matrícula xxxxx. 
9.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
inobservâncias técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios 
disponibilizados, e, na sua ocorrência, não implicará em responsabilidade do Contratante ou 
do servidor designado para fiscalização; 
9.3. A Contratada deverá apresentar preposto para representá-la durante a execução do 
Contrato; 
9.4. As faltas, apontadas pelo fiscal do contrato, desde que a Contratada não tenha promovido 
as devidas substituições, serão devidamente descontadas do preço final, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas previstas; 
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9.5. Ao fiscal do contrato, e àqueles por ele delegados, fica assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes do presente documento, da proposta da empresa 
e das cláusulas do futuro contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES  
10.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
o Município de Torres poderá aplicar ao fornecedor as sanções seguintes, nos art. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
10.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 
10.1.1.1. atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre 
o valor total do contrato; 
10.1.1.2. atraso superior a 5 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre 
o sobre o valor total do contrato, limitado a 10 (dez) dias de atraso, após será considerado 
inexecução parcial do contrato; 
10.1.1.3. atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor 
total do contrato, limitado a 15 (quinze) dias de atraso, após será considerado inexecução 
total do contrato; 
10.1.1.4. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos, no caso de inexecução total do contrato; 
10.1.1.5. declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado à vencedora o pedido de reconsideração da decisão 
da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo, no 
caso de inexecução total do contrato. 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
Da aplicação das penas definidas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será 
dirigido à Autoridade Superior, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias 2058/210/33904019, recursos consignados na Lei Orçamentária especifica do 
presente exercício. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93, cujo direito do Contratante a CONTRATADA declara reconhecer, conforme 
dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei 
12.2.  Fica conferida à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as 
prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV, V, do artigo 58, e inciso IX do artigo 55 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1. Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que não lhe contrariar 
expressamente o Processo Licitatório nº 262/2021 - modalidade Pregão Presencial, 



 
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

23 
sbrs 

 

devidamente homologada pela Autoridade Competente, em especial, a proposta de preço da 
CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada. 
 
13.2 O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – n° 13.709, de 14 de 
agosto de 2018. 
 
13.3. Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 149/2018, artigo 3º, com 
fundamento no artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, o presente contrato será publicado no 
quadro mural e no site: www.torres.rs.gov.br, na forma de extrato, estando o mesmo publicado 
em sua íntegra no portal fly transparência e no portal LICITACON CIDADÃO do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
14.1. As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais 
dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo. 
        
                                                                                   Torres, xx de xxxxxxxxxx de 2021. 
 

Prefeito Municipal 

 
Contratada 
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PREGÃO PRESENCIAL 262/2021 
ANEXO IV 
 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
Por meio deste instrumento particular, a Empresa (qualificação da Empresa), por intermédio 
do Sr. ...... (qualificação), nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. .........(nome 
completo do outorgado, (naturalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, CPF, 
endereço), com poderes para praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº - 262/2021 notadamente, para formular ofertas escritas e verbais, negociar 
preços, assinar documentos de habilitação, atas e instrumento de compromisso, interpor 
recursos e renunciar ao direito de propô-los, enfim todos e quaisquer atos indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
(MUNICÍPIO/UF), ____ de ___________ de 2021. 
 
________________________________________________ 
 
 
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
 
Obs.: Deverá acompanhar esta procuração uma cópia autenticada, pois ficará retida no 
processo.  
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PREGÃO PRESENCIAL 262/2021 
ANEXO V 
 
DECLARAÇÃO 
MODELO DE DECLARAÇÃO ME / EPP  
 
 
 
 
A empresa_____________________________________, incrita no CNPJ n° 
___________________________, por intermédio de seu representante o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF 
n°____________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, ser ( microempresas ou empresa de pequeno porte ) nos termos da legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
Carimbo e assinatura do representante da empresa  
 
 

ENTREGUE JUNTO COM O CREDENCIAMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 01 E 02 
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PREGÃO PRESENCIAL 262/2021 
ANEXO VI 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO  
 
 
A empresa_____________________________________, incrita no CNPJ n° 
___________________________, por intermédio de seu representante o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF 
n°____________________, DECLARA, sob as penas da Lei que: 
 
a) inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 
8666/93. 
b) não pesam contra si os efeitos das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87;  
c) que não se enquadra nas proibições previstas nos incisos I, II, III, do art. 9º da Lei Federal 
nº. 8.666/93. 
 
 
 
 

 
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 
 
 
 

ENTREGUE JUNTO DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO Nº 02 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
         
 


