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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 - CPL/PMS 

(Processo nº 7015/2018-PMS) 

 

 

 

Razão Social: _______________________________________________________ 

CNPJ Nº. ___________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: _________________________ 

Fax: ____________ Pessoa para contato: __________________________________ 

Recebemos, nesta data, 

 

 

 

 

Cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, e seus 

anexos. 

 

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2018. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando a comunicação futura entre a CPL/PMS e licitante, solicito a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Pregoeiro da 

PMS. A não remessa do recibo exime ao Pregoeiro da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL  

N° 018/2018-CL-PMS 

 

ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES: 

DIA 15/11/2018, às 09:00 h. 

 

A Prefeitura Municipal de Santana - PMS, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação e deste Pregoeiro, designado pela Portaria nº 

267/2018–PMS, tornam público que fará licitação, na modalidade PREGÃO, 

tipo MENOR PREÇO, sob a forma PRESENCIAL, objetivando a CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO E LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, 

CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO PUBLICA, de acordo com as especificações e quantitativos 

previstos neste Termo de Referência, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, 

Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de 

agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de novembro de 2009, e 

subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93 e alterações posteriores pelo disposto 

no presente Edital e seus respectivos Anexos, assim como nas demais normas aplicáveis 

ao objeto deste certame. 

 

O presente edital estará à disposição dos interessados na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana - PMS situada na 

Av. Santana, nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações (CL) – Bairro Paraíso, 

Santana-AP; no horário de 8:00 às 14:00h. 

O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação 

ocorrerá no dia 15/11/2018, às 09:00, no local acima indicado. Os envelopes 

deverão estar devidamente identificados, conforme descrito abaixo: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – CL/PMS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO E LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, 

CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO PUBLICA, conforme especificações contidas no ANEXO I do 

Edital. 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 – CL/PMS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
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ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO E LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, 

CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO PUBLICA, conforme especificações contidas no ANEXO I do 

Edital. 

 

1- DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, 

TREINAMENTO E LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, 

CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO PUBLICA, conforme especificações contidas no ANEXO I do 

Edital.                  

 
2 - DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO  
2.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer interessados que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto às de documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos.  
 

2.2 - Os interessados deverão apresentar ao pregoeiro na sessão pública 

designada no preâmbulo deste edital, declaração de que cumprem os 

requisitos de habilitação (Anexo III), bem como o (envelope "Proposta") 

contendo a proposta e o (envelope "Documentação") com os documentos 

exigidos para habilitação. 
 
2.3 - Somente será credenciado um representante por empresa.  
 
2.4 - Estarão impedidas de participar deste certame as empresas, que:  
 
2.4.1 - Estiverem sob a aplicação de penalidade (s) referente (s) ao art. 87, 
incisos III e IV da Lei n.º 8.666/93, ou do art. 7º da Lei n.º 10.520/02;  
 

2.4.2 - Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcio 

e que forem controladas, coligadas ou subsidiárias entre si. 

 

3 – VIGÊNCIA 

3.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município. 

 

4- DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro 
dará início ao credenciamento do representante legal, que deverá 
identificar-se e comprovar possuir os necessários poderes para formulação de 
propostas, lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. Para tanto, será indispensável a apresentação dos seguintes 
documentos:  
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a - Carteira de Identidade;  
 
b - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar ato  
constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em  vigor,  com  todas  as  suas  
alterações,  ou  ato  constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por  ações,  
acompanhado  de  documentos  de  eleições  de  seus  administradores,  
quando a licitante for representada por pessoa que estatutariamente tenha 
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;  
 
c - Prepostos e representantes comerciais deverão apresentar procuração 
particular ou carta, estabelecendo poderes para representar a licitante, 
expressamente quanto à formulação de propostas, lances verbais, 
interposição ou desistência de recursos, ambas acompanhadas de um dos 
documentos citados na  alínea  "b",  conforme  o  caso,  ou  ainda 
procuração por instrumento público. Havendo opção pela carta de 
credenciamento, a licitante poderá utilizar o modelo contido no Anexo I deste 
edital.  
Observação 1: Tais documentos, obrigatoriamente, sob pena de não  ser  
aceito o credenciamento,  deverão ser firmados pelos responsáveis pela 
empresa, como por quem estabeleceu o contrato   social ou o estatuto de 
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua 
representatividade.  
Observação 2:  A documentação necessária ao credenciamento  arrolada  
na  alínea  "b",  bem como a procuração por instrumento público constante 
na alínea "c" deverão ser apresentadas por qualquer  processo de cópia, 
desde que autenticadas por Cartório competente ou por servidor da 
Administração, mediante apresentação do original.  
Observação 3: O documento de credenciamento (Anexo VI), declaração de 
cumprimento dos   requisitos de habilitação (Anexo III) e a declaração de 
enquadramento como micro empresa e empresa  de  pequeno  porte (Anexo 
VII), deverão   ser   entregues  ao pregoeiro  juntamente  com  a  respectiva  
cédula  de  identidade  ou  equivalente,  e em  separado, os envelopes 
"PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO".  
 
4.2 - O representante não-credenciado estará impedido de se manifestar e de 
responder pela licitante.  
 
4.3 - Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa.  

 
5 - DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
5.1 - As empresas que optaram pela condição de microempresa e empresa 
de pequeno porte, deverão declarar-se como tais nos termos do Anexo VII.  
5.2 - A falsidade de declaração prestada, objetivando benefícios da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo 
Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007, sujeitará  a  licitante à pena do 
artigo 299 do Código  Penal e de outras figuras penais pertinentes,  com o  
imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Público,  sem prejuízo 
do enquadramento  em  outras  figuras penais e da sanção prevista no item 
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15.1 (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) deste edital.  

 
6- DO ENVELOPE "PROPOSTA"  

6.1 - Os interessados deverão apresentar sua(s) proposta(s) em envelope 

lacrado, identificado como Envelope “A”. 

a) A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via digitada, a indicação 

do preço unitário e total do item, em moeda nacional, com indicação da 

marca, devidamente datada, rubricada por representante legal, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras 

informações de livre disposição, o seguinte: 

b) Designação do número desta licitação, a denominação, CNPJ, 

endereço/CEP, telefone/fax, e-mail; 

c) Conter o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da 

data da abertura. Na falta de tal informação será considerado proposto o 

prazo citado nesta alínea; 

d) DECLARAR, no corpo da proposta, ou, escrito à parte, que, nos preços 

mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser 

ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza 

que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. A 

Prefeitura Municipal de Santana não admitirá qualquer alegação posterior 

que vise o ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo 

licitante sobre os preços cotados; 

e) DECLARAR, no corpo da proposta, ou escrito à parte, que os materiais 

ofertados atendem a todas as exigências do Termo de Referência; 

f)  DECLARAR o prazo de entrega do material de acordo com Termo de 

Referência, anexo I; 

 

7- A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável 

submissão dos proponentes às condições deste edital; 

7.1 Fica(m) vedada(s): 

a) Qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam 

a variação dos custos; 

b) A subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra 

empresa; 

c) A cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 

7.2 Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste 

Pregão, ressalvadas, apenas, aquelas destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente 

da PMS; 

7.3 Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o 

Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da 
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proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços 

ofertados; 

7.4 A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu 

direito de participar da fase de lances verbais; 

7.5 Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

7.6 A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando 

convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu 

último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas; 

7.7 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes 

"Proposta" e "Documentação" em um único momento, em face do exame da 

proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os 

trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam 

ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 

continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 

7.8 A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior, somente dar-se-

á, em qualquer hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; 

7.9 Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, 

pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão 

em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente 

marcada para prosseguimento dos trabalhos; 

7.10 Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a 

respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das 

licitantes presentes; 

7.11 Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 

7.12 Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

"Documentação" não caberá desclassificar as licitantes por motivo 

relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento; 

7.13 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

no envelope “Documentação”, ou apresentar em desacordo com o 

estabelecido neste Edital ou com irregularidades, salvo aquela permitida, 

temporariamente, para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será 

inabilitada, sem prejuízo de serem aplicadas, no que couberem, as 

penalidades previstas neste Pregão e demais cominações legais; 

7.14 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase 

deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar 

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

documentos que deveriam constar originariamente da 

proposta/documentação; 

7.15 Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 

diligência promovida. 
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7.16 O envelope "Proposta" deverá ser entregue, lacrado, na sessão pública 

designada no preâmbulo deste edital, contendo na parte externa a 

identificação da licitante (razão social, endereço e CNPJ), conforme 

especificado, abaixo:  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL-PMS 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 - CPL/PMS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPCIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO 

E LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, CONSULTORIA TECNICA 

E ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO PUBLICA, 

conforme especificações contidas no ANEXO I do Edital. 

 

8- DA HABILITAÇÃO  

8.1 – Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e 

hora determinada no preâmbulo deste Edital, em envelope, devidamente 

fechado e atender os requisitos, sob pena de inabilitação. 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL-PMS 

ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2018 - CPL/PMS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPCIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO 

E LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, CONSULTORIA TECNICA 

E ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO PUBLICA, 

conforme especificações contidas no ANEXO I do Edital. 

 

8.2 - Para se habilitarem na presente Licitação, os licitantes deverão 

apresentar os seguintes documentos:    

 

a) - Relativos à Habilitação Jurídica:  

a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; tratando-

se 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; tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal 

do domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto; 

b.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal e Federal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

b.4) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

b.5) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social; 

b.6) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

c) - Relativa à Qualificação Técnica: 

c.1) Comprovação de aptidão para o fornecimento de material compatível 

com o objeto da licitação, o qual será feito através da apresentação de no 

mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

 

d) - Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

d.1) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 

 

e) - Cumprimento dos requisitos habilitatórios: 

e.1) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme 

modelo do anexo III, a qual deverá ser apresentada quando do 

Credenciamento dos Licitantes;  

e.2) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99); 

8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

a) - Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o 

endereço respectivo. 

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; ou 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os 

atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e 

CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial; 
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d) Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope 

nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

e) Não se enquadram no prazo de que tratam o item anterior os documentos 

cuja validade é indeterminada. 

8.4 - O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

8.5 - Será facultado às Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), para comprovação da Regularidade Fiscal a apresentação de 

certidões com restrição, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis,  contados a partir do termo da verificação da conformidade dos 

documentos de habilitação com os requisitos do edital, prorrogáveis por igual 

período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA para regularização 

da pendência.  

 

9 - DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS  
9.1 - No dia hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e 
demais interessados, o pregoeiro receberá a documentação para 
credenciamento dos representantes, as declarações de cumprimento dos 
requisitos de habilitação e de opção como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, para as licitantes que assim se enquadrarem.  
9.1.1 - Depois de declarado pelo pregoeiro o encerramento da fase de 
credenciamento, não será permitido a participação de novos licitantes.  
9.2 - Em seguida, deverão ser entregues ao julgador os envelopes "PROPOSTA" 
e "DOCUMENTAÇÃO", com posterior abertura dos primeiros. O pregoeiro, 
juntamente com a equipe de apoio, procederá a análise da conformidade 
das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do 
percentual de desconto, desclassificando as incompatíveis.  
9.2.1 - A critério da Administração, poderão ser convocados outros servidores 
do órgão ou pessoas estranhas ao seu quadro de pessoal para emissão de 
pareceres técnicos.  
9.3 -  No curso da sessão, as propostas que satisfizerem os requisitos do item 
anterior, o pregoeiro classificará a autora da oferta de maior desconto e 
aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
inferiores,  até dez por cento, relativamente à de maior desconto, para a 
etapa de lances verbais.  

9.4 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, de acordo com o 

maior percentual de desconto apresentado, o pregoeiro verificará sua 

aceitabilidade, comparando com a estimativa constante nos autos, 

procedendo à negociação com o particular para obter melhores condições 

para a Administração.  
9.5 - Aceito o percentual final proposto, o pregoeiro procederá a  abertura  
do  envelope "Documentação"  desta  licitante,  verificando  se  os  
documentos  atendem  as  exigências de habilitação fixadas.  
9.6 - No caso de não serem ofertados lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de maior percentual de desconto e o 
estimado para a contratação, devendo o pregoeiro negociar com o 
particular melhores condições para a Administração.  
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9.7 - Caso o percentual final não seja aceito ou ocorra a inabilitação da 
proponente que o tiver apresentado, o pregoeiro examinará o subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a análise da documentação 
necessária à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todos os 
termos do edital, sendo a respectiva licitante  declarada  vencedora  e  a  ela  
adjudicado o objeto do certame.  
9.8 - Todos os documentos da(s) empresa(s) vencedora(s) serão colocados à 
disposição dos presentes para livre exame e rubrica, podendo qualquer 
licitante manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
conforme os termos do item 12 deste edital.  
 
10 - DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  
10.1  -  O  critério de julgamento  das  propostas será o de  Menor preço por 
Item,  desde  que  satisfeitos  todos  os termos estabelecidos neste ato 
convocatório. Sendo assim, a adjudicação poderá ser dada a uma ou mais 
empresas.  
10.2 - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a 
classificação será efetuada por sorteio na mesma sessão, observado o direito 
de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar n.º123/2006 e Lei Municipal 1.189/2017.  
10.3 - Homologada a licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, 
decidindo pela contratação, encaminhará à adjudicatária a Nota de 
Empenho.  
10.4 - Se a(s) licitante(s) vencedora(s), dentro do prazo de validade da(s) 
sua(s) proposta(s), recusar(em)-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o 
contrato, quaisquer que sejam os motivos, será convocada outra licitante, nos 
termos do item 15 da cláusula VIII, para efetivar a contratação,  e  assim  
sucessivamente,  com  fulcro  no  inciso  XXIII  do  art.  4º  da  Lei  n.º 
10.520/2002,  sem  prejuízo  de  serem  aplicadas  as  sanções  cabíveis,  
constantes no item 15 (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) deste edital.  

 

11. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar este Edital, justificando seu pedido ao Pregoeiro. Caberá ao 

Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para realização do certame. 

 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Caberá recurso nos casos previstos na Lei n° 10.520/02, devendo o licitante 

manifestar motivadamente os fatos e os fundamentos jurídicos que pretende 

para que sejam revistos pelo Pregoeiro, após o término da sessão de lances. 

O recorrente disporá do prazo de até 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 

as contra-razões em igual número de dias, se assim o quiserem. O 
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acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. Decairá do direito de impugnar os termos 

desta licitação, perante a Administração, aquele que os aceitando sem 

objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

A adjudicação do objeto será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. A homologação é de responsabilidade da autoridade 

competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 

proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 

própria autoridade. 

 

14. RESPONSABILIDADES DO LICITANTE: 

14.1 - Entregar o objeto licitado conforme especificações constantes no 

Anexo I e em consonância com a proposta de preços; 

14.2 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pela Prefeitura Municipal de Santana; 

14.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da 

proposta; 

14.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

14.6 - Arcar com todas as despesas, como transporte, taxas, impostos ou 

quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do 

licitante. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela 

recusa do fornecedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os 

casos previstos em Lei, devidamente informados e aceitos, ficará o 

fornecedor, a juízo da autoridade competente, sujeito às seguintes 

penalidades: 

I – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de Empenho 

e/ou Contrato; 

II – Cancelamento do preço registrado; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

15.2 - As sanções previstas nos Incisos anteriores poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

15.3 - Por atraso injustificado na execução do contrato: 
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I – Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da 

prestação em atraso até o décimo dia; 

II – Rescisão unilateral do contrato após o 10º (décimo) dia de atraso e, 

III – Cancelamento do preço registrado. 

15.4 - Por inexecução total, ou execução irregular do Contrato de 

Fornecimento ou Prestação de Serviço: 

I – Advertência, por escrito, nas faltas leves; 

II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não 

cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo 

fornecedor; 

III – Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até 02(dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

15.5 - A penalidade de multa, estabelecida no Inciso II, poderá ser aplicada 

juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do sub-item acima, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das 

hipóteses prescritas nos Arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93; 

15.6 - Apresentação de documentação falsa, não manutenção da Proposta 

e cometimento de fraude fiscal, sem prejuízo das demais comunicações 

legais; 

15.7 - A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da Notificação ensejará 

também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em 

Licitação ou impedimento de contratar com a Administração, enquanto não 

adimplida a obrigação; 

15.8 - Fica garantido a fornecedora o direito prévio do contraditório e de 

ampla defesa, no respectivo Processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados na notificação ou publicação do ato; 

15.9 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente, mediante aplicação do princípio da 

proporcionalidade, em razão de circunstância fundamentadas em fatos reais 

e comprovados, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis da data que for notificada da pretensão da Administração 

da aplicação da pena. 

 

15.10 - A penalidade estabelecida no Inciso IV do sub-item 15.4 será de 

competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de 

Santana, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no sub-

item 14.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos 

prejuízos causados e depois de decorrido o prazo de sanção de 02 (dois) 

anos; 
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15.11 - Ao órgão usuário, na qualidade de responsável pelo controle do 

cumprimento das obrigações relativas ao contrato de fornecimento ou 

serviços, caberá a aplicação das demais penalidades previstas no 

instrumento de convocação, 

15.12 - As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da 

Prefeitura Municipal de Santana. 

 

16 – DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

16.1 - Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público 

designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados. 

16.2 – Quando o objeto licitado, por ocasião da entrega estiver em 

desacordo com as especificações previstas, este será rejeitado e concedido 

prazo de 05 (cinco) dias úteis pra as substituições necessárias por conta e risco 

do fornecedor. 

17 - O objeto deste pregão deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias úteis 

após a assinatura do respectivo termo de contrato. 

18 - Caso a empresa classificada em primeiro lugar, receber ou não retirar a 

Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o 

fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, 

aplicado aos faltosos as penalidades cabíveis. 

19 - A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando 

estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim 

sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item 

do Anexo I deste Edital. 

20 - Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues 

acompanhados de Notas Fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de 

utilização, devendo constar o número do contrato, o produto, a quantidade, 

o valor total, além das demais exigências legais. 

 

17. RESCISÃO CONTRATUAL, NOTA DE EMPENHO E PEDIDO DE COMPRA 

Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal 

de Santana - PMS poderá emitir nota de empenho, pedido de compra ou 

firmar contrato específico com o proponente vencedor, visando a execução 

do objeto desta licitação. O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) 

dias úteis, contado a partir da convocação, para retirar a Nota de Empenho, 

Pedido de Compra ou assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor, 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura Municipal de 

Santana - PMS. A recusa injustificada do concorrente vencedor em retirar a 
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Nota de Empenho, Pedido de Compra ou assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido, sujeitá-lo-á à aplicação da penalidade de suspensão 

temporária pelo prazo de até 12 (doze) meses. No ato da contratação, o 

proponente vencedor deverá apresentar procuração específica, 

devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a 

assinar o contrato em nome da empresa. A assinatura do contrato estará 

condicionada à comprovação da regularidade da situação do proponente 

vencedor junto ao Cadastro de Fornecedores. A rescisão das obrigações 

decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros correrão por conta da Dotação Orçamentária da 

Prefeitura Municipal de Santana para o exercício de 2018. Secretaria 

Municipal da Fazenda, Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 

de Fazenda, FONTE: 017000. 

 

19. AUMENTO OU SUPRESSÃO DE QUANTIDADE/PRORROGAÇÃO: 

No interesse da Prefeitura Municipal de Santana - PMS, o objeto deste ato 

convocatório poderá ser aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §1º e 2º da Lei nº 8.666/93, 

mantidas as mesmas condições previstas neste Edital. Poderá haver 

prorrogação do contrato mediante interesse ou necessidade da 

Administração ou a pedido da parte, havendo justificativa, mantidas as 

mesmas condições, inclusive de preço. 

 

20. PAGAMENTO 

20.1- O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias (Decreto nº 44.781, de 

22/03/2000), contados da apresentação da nota fiscal/fatura no 

Departamento Contábil e Financeiro da Prefeitura Municipal de Santana - 

PMS sito à Av: Santana, 2975, Paraíso, Santana-AP emitida em duas vias, 

acompanhada do respectivo Termo de recebimento do objeto, firmado 

pela Autoridade responsável.  

20.2- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 15 (quinze) dias após a data 

de sua apresentação válida.  

20.3 - O pagamento será feito mediante apresentação de nota de 

empenho. 

20.4 - Havendo atraso nos pagamentos, bem como juros moratórios, à razão 

de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação 

ao atraso verificado.  

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1- Serão desclassificadas as Propostas que se opuserem as quaisquer 
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dispositivos legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou 

manifestamente inexeqüíveis, preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 

cotação de valor zero. 

21.2 - è facultado a (o) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer 

fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução Processo, vedada a inclusão posterior de 

documento que deveria ser apresentado em sessão pública da Licitação; 

21.3 - Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santana - PMS, no interesse 

da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou revogar, 

a qualquer tempo, no todo em parte, a presente Licitação, observada as 

disposições contidas no Art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

21.4 - Após a apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

21.5 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, 

bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos documentos, 

independentemente do resultado do processo licitatório; 

21.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao contrário; 

21.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Prefeitura Municipal de Santana - PMS; 

21.8 - O descumprimento de exigências formais não essenciais, não importará 

no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua 

qualificação e da exata compreensão de sua Proposta, durante a realização 

da sessão pública da Licitação. 

21.9 - As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem o 

comprometimento dos princípios de que regem o torneio licitatório e o 

Contrato. 

21.10 - O ato de homologação do procedimento não confere o direito à 

contratação. 

21.11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) com base na 

legislação vigente. 

21.12 - Os envelopes contendo a “Documentação e Propostas” eliminadas do 

certame ficarão a disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis do encerramento da Licitação, após este período serão destruídos. 

21.13 - As decisões do (a) Pregoeiro (a) serão consideradas definitivas 

somente após homologação do procedimento pela Secretária Municipal de 

Administração – SEMAD/PMS . 

 

 - O PREGOEIRO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PODERÁ RELEVAR 
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OMISSÕES PURAMENTE FORMAIS OBSERVADAS NA DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA, DESDE QUE NÃO CONTRARIEM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÃO 

COMPROMETAM A LISURA DA LICITAÇÃO SENDO POSSIVEL A PROMOÇÃO DE 

DILIGÊNCIA DESTINADA A ESCLARECER OU A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO 

PROCESSO, PODENDO TAMBÉM ESTABELECER UM PRAZO DE 24 HORAS PARA A 

RESOLUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARA 

EM AUTOMÁTICA INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME O CASO. 

 

- A critério do Pregoeiro (a) a sessão poderá ser suspensa e reiniciada em dia 

e horário definidos por ele (a), o qual será registrado em Ata. 

- Compete ao pregoeiro suprimir as incorreções meramente formais por meio 

de ERRATA do pregão, devidamente acostada aos autos do processo físico. 

21.14 - Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente Licitação 

poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av: Santana, 

2975, Paraíso, Santana - AP, em dias úteis nos horários de 08:00 hs às 14:00 hs. 

 

21.15 - Fica eleito o foro da cidade de Santana-AP, renunciando de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para processar as questões resultantes 

desta Licitação e que possam ser dirimidas administrativamente. 

 

21.16 - São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - Termo de Referência  

ANEXO II - Modelos de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica. 

ANEXO III - Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

ANEXO IV- Modelo de Proposta de Preço 

ANEXO V - Declaração de Cumprimento de Requisitos Constitucionais 

ANEXO VI - Modelo de Credenciamento. 

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte. 

ANEXO VIII – Modelo de declaração de elaboração independente de 

proposta 

   ANEXO IX – Minuta de Contrato                                           

          

 

 Santana-AP, 30 de outubro de 2018. 

 

 

PAULO DIEGO DA COSTA PEREIRA 

Pregoeiro - PMS 

Decreto 267/2018 
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AANNEEXXOO  II  

 
   TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I - OBJETO  

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de serviços 

especializados na área de informática para implantação, treinamento e 

locação (com manutenção, suporte técnico, consultoria técnica e assessoria 

técnica) de software integrado de gestão pública, para execução em 

ambiente Windows, com utilização de sistema gerenciador de Banco de 

Dados Relacional, totalmente integrado, sem limitação de usuários, incluindo 

implantação, instalação, conversão (para sistemas com status “em uso”), 

testes, customização, treinamento e serviços de manutenção mensal que 

garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no sistema, 

atendimento e suporte técnico para este sistema quando solicitado pelo 

Município, tudo de acordo com este termo de referência e seus anexos.  

II - JUSTIFICATIVA  

O Município de Santana diante de um novo cenário de exigências 

em relação aos processos administrativos da gestão pública, tem por objetivo 

qualificar e instrumentalizar os departamentos, divisões, secretarias e usuários 

de ferramentas que atendam às expectativas de atendimento às demandas 

legais e tecnológicas. 

A busca de uma solução que contemple os preceitos legais e 

tecnológicos, está alicerçado na necessidade de melhorar e evoluir os 

processos de gestão, com integração de sistemas, com serviços aos 

cidadãos, com o cumprimento às prestações de contas, com a otimização 

de rotinas e procedimentos internos e com a interação entre a administração 

pública e a sociedade. 

Assim, a implementação de uma Solução Integrada de Sistemas, 

com padronização de sistemas, utilizando-se de uma mesma plataforma de 

desenvolvimento, mesmo linguagem, facilitará todo o processo de 

administração, gerenciamento e capacitação da solução. 

O principal objetivo é proporcionar aos gestores através de uma 

solução moderna, condições de avaliação comportamental da gestão, 

utilizando matrizes de informações gerenciais, qualificadas, detalhadas sendo 

base à tomada de decisão. É poder também promover condições para 

melhor gerir o bem público, esta ação regrada e inserida como estratégia de 

gestão do Município de Santana. 
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Para tanto, uma solução de sistemas integrados, padronizados, com 

serviços voltados ao bem-estar dos cidadãos e com ferramentas modernas de 

gestão da informação é o que estabelecemos como premissa para este 

processo. 

III - PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

O prazo de contratação será de 12 (doze) meses.  

IV – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS 

Os serviços e sistemas a serem realizados pela CONTRATADA, que 

deverão ser prestados e instalados nas dependências da Prefeitura do 

Município de Santana, incluem; 

V – SISTEMAS 

Características Gerais dos Sistemas de Arrecadação.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  

1 Arrecadação Desktop 

1.1 

Possibilitar diversos tipos de lançamento e controlar, de forma segura, os Tributos 

Municipais, tais como: Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza, Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos, Taxa de 

Serviços Urbanos (Iluminação Pública, Coleta de Lixo, Limpeza Pública, 

Conservação de Vias, Incêndio, etc.),Taxa de Licença, fiscalização e 

Funcionamento, Taxa de Conservação de Estradas Municipais, Alvará, dentre 

outros; 

Possuir controle de usuários e de LOG avançados, onde o sistema armazena todas 

as operações feitas por todos os usuários. Todos os relatórios devem ser abertos, 

permitindo ao usuário alterações de layout de qualquer impressão como Guias de 

Recolhimento, Certidões, Alvarás, Petições Judiciais, Extratos de Lançamento, etc. 

Todas as guias de recolhimento emitidas devem obedecer os padrões FEBRABAN, 

agilizando o processo de arrecadação em qualquer praça da rede bancária 

conveniada, bem como no processo de liquidação e baixa de pagamentos, 

através de arquivos de retorno magnéticos: 

1.2 

Taxa de Licença, fiscalização e Funcionamento, Taxa de Conservação de 

Estradas Municipais, Alvará, dentre outros; 

1.3 

Possuir controle de usuários e de LOG avançados, onde o sistema armazena todas 

as operações feitas por todos os usuários. Todos os relatórios devem ser abertos, 

permitindo ao usuário alterações de layout de qualquer impressão como Guias de 

Recolhimento, Certidões, Alvarás, Petições Judiciais, Extratos de Lançamento, etc. 

Todas as guias de recolhimento emitidas devem obedecer os padrões FEBRABAN, 

agilizando o processo de arrecadação em qualquer praça da rede bancária 

conveniada, bem como no processo de liquidação e baixa de pagamentos, 

através de arquivos de retorno magnéticos: 

1.4 

O sistema deverá conter cadastro de propriedades rurais, emissão de guias de 

recolhimento referentes à conservação de estradas, de acordo com o índice de 

utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

1.5 O sistema deverá controlar todos os tipos de receitas, as chamadas receitas 
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diversas, e possuir um sistema de definição de valores flexível, visando uma fácil 

montagem das fórmulas de cálculos e controle de infrações; 

1.6 

O sistema deverá controlar dívidas, pagamentos, parcelamentos e 

reparcelamentos.  

1.7 

Deverá emitir relatórios gerenciais, balancetes e gráficos, bem como realizar todo 

o controle da dívida ativa, sem perda dos históricos; 

1.8 

Realizar a integração entre a Prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede 

de recebimentos e também controlar contratos de débito automático e a 

emissão de relatórios; 

1.9 

Realizar a integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso 

rápido a todas as informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão 

de relatórios; 

1.10 

Controlar, de forma rápida e eficiente, os recebimentos de guias e carnê, 

efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro, bem como 

controlar, ainda, o troco, a abertura e fechamento, a sangria, as autenticações e 

qualquer tipo de saída ou entrada de dinheiro; 

1.11 

Controlar as execuções judiciais, honorários advocatícios, custas processuais e, 

ainda, toda a tramitação dos processos.  

1.12 Deverá possuir, também, a emissão de certidões e petições; . 

1.13 

Possibilitar carregar as receitas arrecadadas pelo sistema de arrecadação 

diretamente para a movimentação de receita do sistema de contabilidade, sem 

auxílio de arquivo. Desde que seja feito o fechamento do dia no sistema de 

arrecadação. 13. 

1.14 

Permitir consultar dívidas do fornecedor no ato do empenho pela pesquisa do 

fornecedor ou ao sair do código do fornecedor e o cadastro do fornecedor for 

localizado no sistema de arrecadação pelo CNPJ ou CPF, caso o fornecedor 

possuir dívida no sistema de arrecadação perguntar se deseja visualizar a dívida, 

mostrando as dívidas em aberto no ato do empenho.  

1.15 

Gerar a guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no sistema de 

arrecadação, no ato do pagamento do empenho com retenção de ISS.  

1.16 

Permitir configurar a conciliação bancária para que a mesma funcione 

manualmente ou automática através do arquivo bancário. 

2 Arrecadação Web 

2.1 

O programa deverá disponibilizar na internet, alguns serviços como: Consulta de 

Informações cadastrais, Emissão de Certidões, Controle de Autenticidade das 

Certidões emitidas, Consulta de Dívidas e geração de guias para recolhimento, 

de modo ágil e direto, possibilitando a economia de recursos e ganho de tempo 

de atendimento ao Contribuinte. 

2.2 

O banco de dados deverá ficar hospedado na prefeitura municipal, para maior 

segurança e domínio das informações. 

2.3 Seguir o padrão ABRASF 

2.4 

Permitir o acesso à solução online através de certificados digitais A1 ou A3 e com 

usuário e senha. 

2.5 Permitir o envio de avisos e notificações on-line aos contribuintes. 

2.6 Permitir a inclusão de links na tela de abertura do sistema. 

2.7 Permitir a inclusão de texto personalizado na tela de abertura do sistema. 

2.8 

Possuir solução Web Service que permita a integração com os sistemas próprios 

dos contribuintes. Funcionalidades disponíveis: Geração de NFS-e, Recepção e 

Processamento de Lote de RPS, Enviar Lote de RPS Síncrono, Cancelamento de 

NFS-e, Substituição de NFS-e, Consulta de NFS-e por RPS, Consulta de Lote de RPS, 

Consulta de NFS-e por Serviços Prestados, Consulta de NFS-e por serviços tomados 

ou intermediados e Consulta por Faixa de NFS-e. 
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2.9 

Permitir o cadastro automático do tomador de serviço dentro próprio tela de 

emissão de nota, sem que seja necessário fecha-la. 

2.10 

Possuir mecanismo de consulta de tomador cadastrado dentro da tela de 

emissão de nota. 

2.11 

Permitir a vinculação das notas fiscais eletrônica com a obra quando o serviço for 

relacionado à construção civil. 

2.12 

Possuir configuração para permitir ou não dedução da base de cálculo com 

limite, desconto condicional e incondicional. 

2.13 

Permitir consulta das notas fiscais por tomador, data de emissão, status, Item da 

lista de serviço. 

2.14 

Permitir a impressão das notas por faixa de número de nota e por limite da data 

de emissão. 

2.15 Permitir a geração de XML das notas fiscais individuais ou por lote. 

2.16 

Permitir a alteração dos label das telas do sistema e também as cores para melhor 

se adaptar as necessidades da prefeitura. 

2.17 

 Possuir mecanismo para enquadrar automaticamente o contribuinte optante 

pelo simples nacional na sua alíquota. 

2.18 

Possuir mecanismo para impedir que o contribuinte imprima uma nota avulsa sem 

que o imposto esteja pago. 

2.19 

Possuir credenciamento via internet para contribuintes que emite nota fiscal 

avulsa eletrônica, nota fiscal convencional eletrônica, contribuintes de outro 

município e de gráficas. A Administração Pública Municipal apenas autoriza o 

credenciamento mediante apresentação de documentos. 

2.20 

Possuir solução online para consulta de autenticidade de notas, de prestadores 

de serviço, de RPS, de AIDF, de Lotes de RPS, da lista de serviço e suas alíquotas e 

a emissão do Recibo de Retenção de ISSQN. 

2.21 

Apresentação da quantidade de NFS-e emitidas e dos contribuintes autorizados a 

emitir no site da Administração Pública.  

2.22 Geração de logs de acesso. 

2.23 Permitir a visualização dos dados cadastrais do contribuinte. 

2.24 

Permitir a criação de novos usuários e a vinculação ao contribuinte com controle 

de permissões de todas as opções do sistema. 

2.25 

Possuir opções para consultar, imprimir, enviar via e-mail, emitir, cancelar e 

substituir Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via internet.  

2.26 

Permitir o cancelamento e substituição de nota fiscal eletrônica avulsa e 

convencional, mesmo que o imposto da nota esteja pago, e deixar o valor desse 

imposto como crédito na próxima geração da guia. 

2.27 

Possuir consulta dos créditos originados de cancelamento ou substituição de notas 

fiscais eletrônicas. 

2.28 

Permitir a geração de guias por seleção de notas fiscais, podendo ser parcial ou 

total, sem que o movimento econômico esteja fechado. 

2.29 Permitir consulta das guias geradas por status, pago, aberto e cancelado. 

2.30 Permitir estorno das guias geradas. 

2.31 

Possuir opção para enviar o XML da nota assinada digitalmente com certificado 

digital. 

2.32 

Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para cancelamento e substituição 

da nota, após a data de emissão. 

2.33 

Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para transferência do XML das RPS, 

e também do cadastramento manual de RPS. 

2.34 

Permitir a declaração de instituições financeiras, declaração de tomador e 

declaração de prestador (completa e simplificada). 
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2.35 Permitir declarações complementares. 

2.36 

Permitir que o tomador de serviço importa automaticamente, todas as notas 

fiscais de serviços que ele recebeu, e que os prestadores já declararam no 

sistema. Criação do Plano Geral de Contas comentado através do módulo DES-IF. 

2.37 Importação de arquivos da DES-IF. 

2.38 

Consulta e geração de guias de recolhimento de ISS com cálculo de multa, juros 

e correções de acordo com as configurações da Prefeitura Municipal.  

2.39 

As guias de ISSQN não paga durante o exercício deverá ser incluída 

automaticamente na geração dos livros da dívida ativa. 

2.40 

Permitir a geração de guias no padrão arrecadação e padrão ficha de 

compensação de acordo com o layout da FEBRABAN. 

2.41 

Permitir a disponibilização de vários convênios, para o contribuinte escolher na 

emissão de boletos/guias de recolhimento. 

2.42 

A guia de ISSQN inscrita em dívida ativa deverá ficar disponível em tempo real 

para o para execução judicial no controle de ajuizamento do sistema de tributos. 

2.43 

Possuir rotina para controle automático dos impostos de contribuintes MEI, ISSQN 

Estimativa e ISSQN Fixo e Optantes do simples Nacional. 

2.44 Geração do Livro Fiscal. 

2.45 Consulta e cadastro de tomadores de serviço. 

2.46 Consulta e solicitação de AIDF. 

2.47 Emissão de relatório de movimento econômico. 

2.48 Possuir manual de todos os módulos e funcionalidades do sistema. 

3 Implantação 

3.1 Implantar local, definindo estrutura necessária para seu funcionamento 

3.2 

Treinar os funcionários de modo que os mesmos estejam aptos para desenvolver 

suas funções na plataforma do programa de arrecadação. 

3.3 Estabelecer cronograma de implantação. 

3.4 Dar suporte remotamente e presencial, de acordo com a necessidade do cliente. 
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AANNEEXXOO  IIII    

MMOODDEELLOO  DDEE  AATTEESSTTAADDOO  DDEE  CCAAPPAACCIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  

  

 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, 

estabelecida __________________________________________________: 

........................................, forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) 

o(s) seguinte(s) produto(s):_____________________  

 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 

satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, 

que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

Observação: - emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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AANNEEXXOO  IIIIII      

  

  

MMOODDEELLOO  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

  

 

A empresa ______________________________________, CNPJ n.º 

______________________________, declara a Prefeitura Municipal de Santana, 

para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO n.° XXX/2018 -, cumprir plenamente todos os requisitos de 

habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002 e do item 

17 do Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  

    

 

 

 

Local , ______ de ____________________ de 2018. 

 

________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

      

 

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV 

 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _________________________________________ 

CGC/CNPJ:__________________________________________________________  

ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

(Fone/Fax)________________________ email: ____________________________ 

CONTA CORRENTE Nº:__________ BANCO:__________ AGÊNCIA Nº: ________ 

À Comissão Permanente de Licitação 

Edital do Pregão Eletrônico Nº. XX/2018-CL/PMS 

Sr. Pregoeiro, 

Nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e 

seus anexos é a seguinte: 

Item Especificação do objeto Unid Quant Marca 
Valor 

unitário 
Valor total 

       

       

VALOR TOTAL  

 

TOTAL POR EXTENSO:_________________________________________________ 

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho 

emitida pela CL/PMS. 

Declaramos que nos valores acima será cotado em moeda nacional, onde já estão incluídas 

todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, 

contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório. Declaramos 

ainda que, concordamos com todos os termos do Edital do Pregão Presencial n° XXX/2018 – 

CL/PMS e seus Anexos. 

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (NO MÍNIMO DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA 

DA LICITAÇÃO) 

 

_____________ 

NOME: 

Cargo na Empresa 

(Carimbo CNPJ) 
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AANNEEXXOO  VV    

  MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEQQUUIISSIITTOOSS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNNNAAIISS  

  

  

DD  EE  CC  LL  AA  RR  AA  ÇÇ  ÃÃ  OO  

  

 

 

 

Declaramos a Prefeitura Municipal de Santana, referente ao edital do Pregão 

Presencial n.º 018/2018- CPL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
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AANNEEXXOO  VVII  

MMOODDEELLOO  DDEE  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO    

  

 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

........................................................................................................, portador(a) da 

Cédula de Identidade n. ................................................................................... e 

CPF n. ..................................................................................., a participar da 

licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santana, na modalidade de 

Pregão Presencial , sob o n.º 018/2018 - CPL/PMS, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa ...................................................................................., CNPJ nº 

..................................................................................., bem como formular propostas 

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

.................................., ............ de ....................... de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

 

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 
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AANNEEXXOO  VVIIII  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO  

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ, sob o 

nº____________________, sediada _____________________________, por intermédio 

do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa está enquadrada como 

____________________ (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) de 

acordo com as condições estabelecidas no art. 3º da lei complementar 

123/2006 e Decreto 6204/07. 

 

 

Santana, em _______ de ___________ de 2018. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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AANNEEXXOO  VVIIIIII    

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante 

denominado (licitante), declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

texto compilado), que: 

(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial da 

Prefeitura Municipal de Santana nº xxxxxxx/2018 – CPL/PMS foi elaborada de 

maneira independente pela licitante (dados da proponente), e o conteúdo 

da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do 

Pregão Presencial nº xxxxx/2018 – CPL/PMS, não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do licitatório 

supracitado (Pregão Presencial nº xxx/2018 – CPL/PMS), por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do supracitado 

Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Presencial nº xxxxx/2018 – CPL/PMS não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Santana – antes 

da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 

que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

XXXXXXXXXXXX, em xx de xxxxx de  2018. 

________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos 
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– identificação completa) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 
PROCESSO nº ..../2018 – PMS 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA 

PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E 

LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE 

TECNICO, CONSULTORIA TECNICA E 

ASSESSORIA TECNICA) DE SOFTWARE 

INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO PUBLICA, QUE 

ENTRE SI FAZEM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA – PMS, por intermédio da 

_________________________________, e a 

EMPRESA................................................................. 

 

 

Aos ....... (       ) dias do mês de .......... de 2018, no edifício da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTANA, situado ......................, nesta cidade, compareceram as partes, de um 

lado ____________________________________________________, C.N.P.J. n. º ......................., 

com sede nesta Capital, na ................................., neste ato representado pelo 

.........................., ............................................., doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro ...................................................., C.N.P.J. 

nº................................, estabelecida na ........................, neste ato representada pelo 

Senhor(a) ................................., RG nº ...................................., CPF nº ............................. 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo 

firmar o presente Termo, na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

dispositivos legais aplicáveis à espécie, ficando avençado o que segue: 

 

 

                              CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - Constitui o objeto __________________________________________________________, 

conforme quantitativos e localidades constantes do Termo de Referencia - Anexo 1 

do edital.   

1.2 - objeto contratado deverá ser executado de forma a atingir o fim a que se 

destina, com a eficácia e qualidade requerida. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do presente contrato é o de EMPREITADA POR PREÇO 
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UNITÁRIO, a empresa licitante vencedora responsabiliza-se pela segurança do 

veículo, até o local da entrega do mesmo, ou seja, nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Santana para devida conferência e recebimento por parte do fiscal da 

Secretaria Municipal de Administração-PMS, designado pela autoridade 

competente. 

 

                             CLÁUSULA 3ª - DOS MATERIAIS 

A CONTRATADA, pelo presente termo, compromete-se a fornecer 

_____________________________, conforme estabelecidos no Termo de Referencia – 

Anexo I do Edital, parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 - Durante a vigência do Contrato, o objeto desta avença, não poderão sofrer 

intervenção de terceiros, para os fins a que se destina. 

 4.2 - A CONTRATADA garantirá a entrega a aquisição do veículo pelo prazo 

contratual, e responsabilizar-se-á pelo perfeito cumprimento de todo o objeto 

contratado, conforme especificação do objeto, nos termos deste instrumento. 

4.3 - A CONTRATADA deverá utilizar-se de empregados devidamente registrados, 

mantendo à disposição do CONTRATANTE as respectivas documentações, 

compostas de testes de avaliação profissional e atestados médicos previstos na 

legislação em vigor, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de 

Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

4.4 - Fica facultado ainda ao CONTRATANTE, solicitar, a qualquer tempo, a 

substituição de qualquer empregado, ao seu exclusivo critério, cabendo à 

CONTRATADA, neste caso, promover a substituição no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar do recebimento da solicitação, sem prejuízos da continuidade do serviço 

até a efetiva substituição. 

4.5 - A CONTRATADA observará e instruirá seus empregados a obedecerem as 

normas que disponham sobre higiene, segurança e medicina do trabalho, assim 

como as de boa conduta moral e profissional, os quais deverão apresentar situação 

trabalhista, previdenciária e securitária regulares. 

4.6 - A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados uniformes, ferramentas e 

equipamentos de segurança para o trabalho, na conformidade com suas 

necessidades, sem os quais os mesmos poderão ser considerados incompatíveis para 

o trabalho. 

4.7 - A CONTRATADA executará os materiais com o pessoal de qualificação 

profissional adequada, utilizando-se de equipamentos e ferramental apropriados, 

orientando e exigindo de seus empregados a utilização de equipamentos de 

segurança para o trabalho. Os serviços serão sempre realizados de modo a causar o 

mínimo de interferência com a operação do prédio e seus ocupantes ou usuários. 

4.8 - A CONTRATADA empregará, nos serviços aqui descritos, pessoal técnico 

especializado, os quais deverão portar, obrigatoriamente, carteira de identificação, 

quando nas dependências do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

5.1 - O presente Contrato terá a duração inicial de 12 (dozes) meses, entrando em 

vigor no dia ...... de .................... de 2018, com término previsto para o dia ..... de 

................... de 2018. 
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CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO 

6.1 -Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, 

obedecidas também às disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

6.2 -A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará a rescisão contratual, 

obedecendo-se ao disposto no artigo 79, acarretando as consequências contidas no 

artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV, todos da Lei Federal nº 

8.666/93, com suas alterações, observados, porém, os termos e condições deste 

Contrato. 

6.3 -A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações 

contratuais de ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por 

imposições constantes da presente avença. 

 

                              CLÁUSULA 7ª - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS 

 

7.1 - Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ ......................... 

(................................), onerando os recursos do elemento xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Atividade 

___ para o presente exercício. 

CLÁUSULA 8ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao agente 

fiscalizador, após cada período mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota 

fiscal/fatura, do serviço prestado no período a que o pagamento se referir e demais 

documentos solicitados. 

8.2 -  O pagamento será efetuado mensalmente até no 30º (trigésimo) dia, a contar 

do Aceite emitido pelo CONTRATANTE, e será processado mediante crédito em 

conta corrente da CONTRATADA no Banco _____________ S.A., nos termos da 

legislação vigente. 

8.2.1 - Por ocasião da apresentação da nota fiscal, (ou documento equivalente), 

deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 a) Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica 

Federal; 

 b) Arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social); 

c) Protocolo de envio do documento da alínea “b” (anterior), através do canal da 

Conectividade Social; 

 d) Certidão de regularidade fiscal referente aos tributos do município onde está 

estabelecida.  

8.2.2 - Os documentos descritos nas alíneas “b” e “c”, deverão ser apresentados 

mensalmente, relativamente ao mês imediatamente anterior. 

8.2.3 - É dispensada a apresentação de nova certidão - das mencionadas nas 

alíneas do item “8.2.1” – enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro 

do prazo de validade expresso no referido documento. Neste caso, caberá à 

Contratada apresentar simples justificativa para a ausência da certidão, com 

fundamento neste item.  

8.3 -  A Secretaria Municipal de Administração-SEMAD, através do agente 
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fiscalizador ou seu substituto legal, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para dar o aceite, providenciando sua 

remessa, devidamente atestada, ao Centro de Finanças e Contabilidade. 

8.4 -  Nos termos e prazos legalmente previstos, a Secretaria Municipal de 

Administração-SEMAD procederá à retenção de percentual do valor bruto da nota 

fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de antecipação da 

contribuição previdenciária da Contratada, e recolherá a importância retida, em 

nome da Contratada. 

8.5 -   Se a legislação municipal em vigor assim previr, a Secretaria Municipal de 

Administração-SEMAD poderá reter, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, o percentual aplicável do valor tributável referente aos serviços 

prestados pela Licitante vencedora, indicado no corpo da Nota Fiscal/Fatura, 

destacando-se o valor das deduções de sua base de cálculo, sob pena da retenção 

incidir sobre o preço total dos materiais faturados; 

8.6 -  A não apresentação dos documentos e comprovantes mencionados nesta 

cláusula, bem como do documento fiscal com as especificações necessárias, 

assegura a A Secretaria Municipal de Administração-SEMAD o direito de sustar o 

pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes até que se dê sua regularização. 

8.7 - No caso de devolução da nota fiscal, por sua inexatidão, na falta de 

apresentação dos documentos e comprovantes mencionados, ou na dependência 

de apresentação de carta corretiva, o prazo fixado no subitem 8.2, será contado a 

partir da data de entrega da referida correção. 

 

CLÁUSULA 9ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1 -  Não será exigido prévia garantia contratual. 

 

CLÁUSULA 10ª - DOS REAJUSTES E DA PERIODICIDADE 

10.1 -  O reajuste dos preços contratados será anual, com base no IPCA, 

obedecendo-se ao disposto na legislação que regulamenta a matéria, ou, na sua 

falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição 

governamental, em razão de legislação superveniente. 

10.2 -  O prazo de 12 (doze) meses, para efeito de concessão do reajuste, será 

contado a partir da data para apresentação da proposta. 

10.3 -  Para apuração do reajuste tomar-se-á como base de cálculo, a variação do 

índice ocorrida entre o mês da apresentação da proposta  e  o  mês  em que o 

reajuste será devido,  em conformidade  com  o disposto no § 5º do artigo 1º da 

Resolução CC-79, de 12.12.03, ou de outro regulamento que venha a complementá-

lo ou substituí-lo. 

10.4 -  Em caso de revisão contratual, para manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato, o termo inicial do período será contado da data em que o 

reajuste ou a revisão anterior tiver ocorrido. 

 

CLÁUSULA 11ª - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - O controle será executado por Agente Fiscalizador, ou substituto legal, 

designados em ato administrativo, a quem caberá a verificação da qualidade dos 

materiais, comunicando à CONTRATADA, os fatos eventualmente ocorridos para 

pronta regularização. 
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CLÁUSULA 12ª- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1 - A CONTRATADA, deverá indicar, formalmente, no ato de assinatura deste 

contrato, representante legal devidamente credenciado, para desempenhar junto 

ao CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as 

obrigações inerentes ao contrato e, ainda, ser o intermediário constante das 

comunicações entre as partes. A eventual substituição deste Agente Fiscalizador 

deverá ser comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias corridos.  

12.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

12.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização da CONTRATANTE em seu 

acompanhamento. 

12.4 - Fornecer toda mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e 

instrumentos necessários à execução. 

12.5 - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os 

serviços, encaminhado elementos com funções profissionais devidamente registradas 

em suas carteiras de trabalho. 

12.6 - Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 

bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de 

reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços do 

CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes. 

12.7 - Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, 

preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 

execução deste Contrato. 

12.8 - Apresentar no início dos trabalhos, relação dos empregados que exercerão 

suas funções junto ao CONTRATANTE. Esta relação deverá ser refeita e reapresentada 

toda vez que houver alteração no quadro de funcionários da CONTRATADA. 

12.10 -Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido, comprovante de pagamentos 

de salários, apólices de seguro contra acidentes de trabalho, quitação de suas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam 

ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE por força deste Contrato. 

12.11 -Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente. 

12.12 -Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das 

normas disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE. 

12.13 -Comunicar, por escrito ao CONTRATANTE, através de cópia da ficha de 

assistência técnica, toda e qualquer irregularidade encontrada, proveniente de 

utilização indevida ou manipulação incorreta dos equipamentos. 

12.14 -Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu 

Contrato Social. 

12.15 -  Ocorrendo falta do funcionário responsável pelo monitoramento, 

deverá ser providenciada a substituição no prazo de duas horas.  

CLÁUSULA 13ª-  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obrigar-

se-á: 

13.1 - Proporcionar à CONTRATADA, todas as facilidades necessárias à boa execução 

do presente contrato, permitindo o livre acesso de seus funcionários ou prepostos às 

suas dependências, para realização dos serviços constantes desta avença. 

13.2 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 

Contrato; 

13.3 - Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados. 

13.4 - O CONTRATANTE, designará funcionário para desempenhar a função de 

Agente Fiscalizador administrativo deste Contrato, ao qual caberá praticar todos os 

atos indispensáveis ao bom desempenho dos serviços contratados, cabendo ao 

mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao Contrato e, ainda, ser o intermediário 

constante das comunicações entre as partes.   

 

CLÁUSULA 14ª - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

14.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o presente Contrato é 

celebrado após procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, sob o 

nº......../18. 

CLÁUSULA 15ª - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS 

15.1 -  O encargo mensal inclui os tributos vigentes na data de assinatura do 

presente, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da 

relação empregatícia entre a CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na 

execução do objeto deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), os 

quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo o 

CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma. 

15.2 - Na hipótese de eventual ação trabalhista por parte de empregados da 

CONTRATADA contra o CONTRATANTE, aquela assumirá total responsabilidade pelo 

objeto do pedido e/ou condenação final, bem como por eventuais autos de 

infração lavrados pelas autoridades fiscalizadoras da Delegacia Regional do 

Trabalho ou levantamentos fiscais previdenciários efetuados pelo Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, que se refiram a empregado(s) da CONTRATADA à 

disposição do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 16ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 - Aplicam-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas 

na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - Quando aplicada a multa, esta será descontada da garantia prestada 

quando da assinatura do contrato ou instrumento equivalente e/ou dos pagamentos 

devidos. 

 

CLÁUSULA 17ª - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO 

17.1 -A presente contratação encontra-se vinculada ao Pregão Presencial nº ......../18 

e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença como se 

aqui estivesse transcrita. 

17.2 - Aplica-se, à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei 

Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis à 
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espécie.  

CLÁUSULA 18ª - DO FORO 

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, no Estado do Amapá, como único 

competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, 

representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com expressa 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.2 - E por estarem justas e Contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito. 

 

 

 

 

 

             CONTRATADA                 CONTRATANTE 

  

 

 

 


