Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Departamento de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022
EDITAL
Torna-se público que a Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, por meio do Departamento de
Licitações e Contratos, sediada na Avenida 22 de Março, nº 915, centro, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002,da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de
junho de 2012, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de
4 de abril de 2019, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26
de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 31/08/2022
Horário: 09:30
Local: Portal de Compras Públicas – https://www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: menor preço/maior desconto global
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global
1

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada na prestação
de serviços de implantação, manutenção e suporte de licença de uso de ferramenta web
responsiva contemplando armazenamento em nuvem de alta performance para realizar
licenciamentos municipais e a gestão fazendária, interoperando dados em tempo real via
Application Programming Interface - API com sistemas públicos e privados, bem como,
atualização da legislação municipal, para atender a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 10 (dez) itens, conforme tabela
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto GLOBAL do grupo,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.
1.4 Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas propostas
de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na composição do preço
global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de preferência para produtos e
serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - NTB
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DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do município para o exercício de 20...., na classificação abaixo:
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Programa de Trabalho: 0404 04 1220002.2.026 – Manutenção da secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 – Serviço Tecnológico informação/Comunicação PJ
3

DO CREDENCIAMENTO
3.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de
Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio proprietário ou dirigente da empresa proponente,
deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.5 4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de São Félix do Xingu, promotor da licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
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DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1 Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída cujos ramos de
atividades guardem pertinência e compatibilidade com o objeto licitado, inclusive quanto à
documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiverem devidamente cadastradas
junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
4.2 Como requisito para participação neste Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.
4.3 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.
4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.4.1

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.4.2

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.3

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.4

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.5

que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;

4.4.6

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.7

organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
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4.4.8

sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.5 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica
na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.5.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio
de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.6 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
4.7 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.7.1

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.
4.7.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
4.7.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá
o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7.2

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.7.4

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7.5

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.7.6

que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.7.7

que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;

4.7.8

que a solução é fornecida por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7.9

que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência.
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4.7.9.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
5

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.
5.2 O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006.
5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
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PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1

valor unitário e total do item;

6.1.2

Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento da solução, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
6.3.1

A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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6.3.2

Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento do quanto demandado e executado,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da
Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:
6.4.1

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda
a execução contratual;

6.4.2

cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.
6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente
o compromisso de fornecer a solução nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após
o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato
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DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
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insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou percentual de desconto.

7.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$10,00 (dez reais).

7.9.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
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7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.25. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 1991,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos
seguintes termos:
7.25.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de
pequeno porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para:
7.25.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo
com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo
Federal;
7.25.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
7.25.1.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal, nos termos do art. 5º e 8º do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3º
da Lei nº 8.248, de 1991.
7.25.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 7.25.1.1, na ordem de
classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance
para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor
do certame.
7.25.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 7.25.1.1, por qualquer motivo,
serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 7.25.1.2,
na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência,
aplicando-se a mesma regra para o item 7.25.1.3 caso esse direito não seja exercido.
7.25.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que
fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão
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prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas
na mesma situação.
7.26. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, ao objeto executado:
7.27.1. por empresas brasileiras;
7.27.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.27.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prevista deste
Edital..
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no §9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
8.2.
A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.
8.3.
A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de duas horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os
respectivos valores adequados ao lance vencedor e será analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitação do lance vencedor.
8.4.
A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação
de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
8.5.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A
da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
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8.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU –
Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a
proposta de preços ou menor lance que:
8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
8.6.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.7.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.8.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
8.8.1.

Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.9.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.9.1.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

8.9.2.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
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8.11.
O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
8.12.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não
haja majoração do preço.
8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas.
8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não
cabível esse regime.
8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante da solução ou da área especializada no objeto.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9

DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
9.1.2.1.1.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do portal de compras públicas, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas, sob pena de
inabilitação.
9.4.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação
à integridade do documento digital.
9.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7.
Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.8.

Habilitação jurídica:
9.8.1.
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.8.4.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
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9.8.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
9.8.6.
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País;
9.8.7.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.3.

9.9.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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;
9.9.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
9.9.6.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.10.

Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1.

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
9.10.2.1.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
9.10.2.2.
é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
9.10.3.
comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
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LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.10.4.
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.

9.11.

Qualificação Técnica:

9.11.1. Apresentar atestados de capacidade técnica obrigatórios, expedido por pessoa jurídica
de direito público, em nome da licitante, constando nome e cargo do signatário, que
comprove a experiência desta na prestação de serviços especializados, compatível ao
objeto desta licitação, desde que comprovem experiência na prestação satisfatória de
todos os seguintes serviços concomitantemente:
9.11.1.1.
a) Implantação, manutenção e suporte de ferramentas tecnológicas
integradas web responsivas para a realização da gestão digital dos tributos
municipais (ISS, IPTU, ITBI e Taxas), contemplando o processo administrativo
fiscal digital (contencioso 1ª e 2ª instância de julgamento), bem como, de dívida
ativa tributária e não tributária (integrada digitalmente às respectivas
secretarias de origem da dívida).
9.11.1.2.
b) Implantação, manutenção e suporte de software web responsivo de
gestão fazendária dos tributos municipais integrada, por meio de API Application Programming Interface, a plataformas públicas (Junta
Comercial/REDESIM, Receita Federal do Brasil - RFB/PGDAS-D, Corpo de
Bombeiros, municipais de licenciamento de empresas e trânsito),
contemplando a gestão digital, integrada e automatizada das alíquotas,
eventos de desenquadramentos, exclusão e malha fina fiscal das empresas
optantes do regime do Simples Nacional, além de integrada digitalmente a
plataformas de empresas para processamento automatizado de notas fiscais
de serviços.
9.11.1.3.
c) Recadastramento digital de todas as pessoas jurídicas de direito
público e privado para atualização da base de cadastro mobiliário municipal
(cadastro, alteração e baixa digital de empresas) interoperando os dados
cadastrais da Junta Comercial – REDESIM em tempo real, viabilizando a
atualização permanente e constante do cadastro das pessoas jurídicas e seus
respectivos sócios, por meio de eventos codificados de alteração cadastral
definidos pela Receita Federal do Brasil.
9.11.1.4.
d) Ferramenta tecnológica web responsiva de gestão do cadastro
imobiliário, integrada aos demais sistemas de administração tributária
municipal, assessoria técnica para elaboração e implantação da Planta
Genérica de Valores - PGV (legislação, avaliação imobiliária, cálculo e
lançamento do IPTU e ITBI por zona da cidade), além da colaboração na
definição de conteúdo para realização de campanha do IPTU visando
incentivar a redução da inadimplência do imposto.
9.11.1.5.
e) Parametrização das funcionalidades necessárias nas plataformas
digitais que contemplem todas as normas para realizar a gestão fazendária
Avenida 22 de Março, 915 – Centro – CEP.: 68.380-000 – Fones: (94) 3435–1197 / 3435-1100 / 3435-1355 –e-mail: licitacao.pmsfx@hotmail.com

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Departamento de Licitações e Contratos

municipal, em especial as instituídas nas Leis Complementares nº 116/2003,
nº 123/2006, nº 128/2008, nº 139/2011, nº 147/2014, nº 175/2020, Lei
11.598/07, Código Tributário Municipal e demais legislações e atos normativos
correlatos.
9.11.1.6.
f) Processo administrativo fiscal digital, incluindo, o lançamento digital
dos tributos municipais, o contencioso administrativo da 1ª e 2ª instancia de
julgamento, cobrança administrativa e judicial da dívida ativa, contendo o
parcelamento digital dos créditos tributários, termo de confissão de dívida
digital, emissão de guias de pagamentos registrada, inclusive via PIX, geração
de relatórios gerenciais parametrizado, domicílio tributário digital, intimação
digital, peticionamento digital dos contribuintes, etc., conforme a legislação
tributária municipal.
9.11.1.7.
g) Gestão digital da dívida ativa tributária e não tributária municipal,
observando as normas do processo administrativo fiscal digital, possibilitando
a realização da conciliação digital da dívita ativa, integrado ao sistema da
Central Nacional de Protesto do Instituto de estudos de Protesto de Títulos do
Brasil (CENPROT – IEPTB) incluindo inscrição do débito em dívida ativa,
emissão e envio automatizado da CDA, emissão de certidões negativas,
geração e envio digital e automático de notificações de cobrança por meio de
domicílio tributário digital, petições digitais e cobrança via protesto eletrônico
ou execução fiscal, bem como acompanhamento e gestão desses débitos.
9.11.1.8.
h) Treinamento e suporte durante o processo de implantação,
manutenção e gestão das ferramentas tecnológicas para os profissionais
liberais, empreendedores, contribuintes e servidores públicos da área tributária
municipal contemplando os aspectos conceituais, práticos e teóricos das
inovações legislativas e as consequentes mudanças tecnológicas nas
plataformas de serviços públicos digitais do município.
9.11.1.9.
f) Ferramenta tecnológica web responsiva para a realização da gestão
da fiscalização do ISS, contemplando o cruzamento de dados, atos
designatórios de distribuição de ações fiscais, termos de abertura e
encerramento da fiscalização, intimações e auto de infrações digitais, enviados
por meio de domicílio tributário digital, dispondo ainda de sistemas de alerta e
notificações aos contribuintes, impugnações e recursos administrativos, tudo
conforme as normas do processo administrativo fiscal.
9.11.2. A experiência técnica deverá ser comprovada mediante a apresentação de atestado de
capacidade técnica emitido por prefeitura municipal, em nome da licitante.
9.11.3. Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições para
executar os serviços constantes do objeto, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos.
9.11.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VIIA da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
9.11.5. Declaração de que instalará escritório na cidade de São Félix do Xingu/PA, ou em um
raio máximo de até 500(quinhentos) km da cidade de São Félix do Xingu/PA, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do
contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº
05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido,
deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.
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9.12.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.13.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
9.14.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.16.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
9.17.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.18.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.19.
O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.20.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
10. DA AMOSTRA DO OBJETO
10.1. O licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, que atender a todos os
requisitos de habilitação, será convocado para apresentar a amostra do objeto, para
verificação.
10.2. A verificação da amostra do objeto visa à aferição da real capacidade da Solução
Tecnológica ofertada pelo licitante e será realizada através de comissão designada
para esse fim, conforme descrito no Termo de Referência e o Anexo ll - Roteiro para
análise da amostra (prova de conceito), Anexo ao presente Edital.
10.3. No caso de se verificar que a amostra apresentada pelo licitante ofertante do melhor
lance não atende às especificações técnicas definidas no Termo de Referência, o
pregoeiro convocará o próximo licitante detentor de proposta válida, obedecida a
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classificação na etapa de lances, até que um licitante cumpra os requisitos previstos
neste Edital e no Termo de Referência e seja declarado vencedor.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente
ajustada ao lance vencedor.
11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
11.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
11.4.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
12. DOS RECURSOS
12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá
o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
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12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
sistema, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
14.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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16.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento
(AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim
ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03
(três) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso
ao sistema de processo eletrônico.
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3.

O prazo de vigência da contratação é o previsto no instrumento contratual

16.4.
Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei
nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
16.5.
Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
16.6.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato.
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1.
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
18. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
18.1.
O modelo de gestão do contrato, contemplando os critérios de recebimento e aceitação
do objeto, os procedimentos de testes e inspeção e os critérios de fiscalização, com base nos
níveis mínimos de serviço/níveis de qualidade definidos, estão previstos no Termo de Referência.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1.
As obrigações (deveres e responsabilidades) da Contratante e da Contratada são as
estabelecidas no Termo de Referência.
20. DO PAGAMENTO
20.1.
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
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21.1.3. apresentar documentação falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;
21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
21.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e quando não
houver disposição específica no Termo de Referência, às seguintes sanções:
21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
21.3.4.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.
21.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
21.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.5.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
21.6.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.7.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.
21.8.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
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21.9.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
21.10.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.11.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.12.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, no portal de compras públicas,
pelo e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
Avenida 22 de março, nº 915, centro, Departamento de Licitações e Contratos.
22.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4.
certame.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

22.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos
22.7.
certame.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.
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 subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
23.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
23.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
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Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Departamento de Licitações e Contratos

23.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
23.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico .........., e também
poderá ser lido e/ou obtido no endereço .................., nos dias úteis, no horário das ............ horas
às ............ horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.12.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.12.2. ANEXO II – Roteiro para análise da amostra (prova de conceito).
23.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
23.12.4. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços;
23.12.5. ANEXO V – Declaração de Parentesco

São Félix do Xingu/PA, 12 de agosto de 2022

JOSIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS:67820476249

Assinado de forma digital por JOSIRLEY OLIVEIRA DOS
SANTOS:67820476249
Dados: 2022.08.11 17:26:08 -03'00'

JOSIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS
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ANEXO II
ROTEIRO PARA ANÁLISE DA AMOSTRA (PROVA DE CONCEITO).
Objetivo e abrangência
1.1. Fornecer os insumos necessários à realização da análise de amostra (prova de conceito) da
ferramenta tecnológica apresentada pela licitante melhor classificada no Pregão (Definir se será
Eletrônico ou Presencial) nº XXXXXX quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e não
funcionais contidos no Termo de Referência;
1.2. A comissão de avaliação será designada por Portaria pela Secretaria requisitante. O
trabalho concretiza-se formalmente pela análise dos requisitos apresentados pelo licitante na
prova de conceito.
2. Atribuições da Comissão de Avaliação
2.1. Cabe à Comissão de Avaliação garantir a plena execução de todas as atividades relativas à
prova de conceito, e ainda: a) emitir o “Relatório de conclusão da avaliação técnica”; b) emitir o
“Termo de aceite” definitivo ou de recusa da ferramenta tecnológica, para fins de continuidade
do procedimento licitatório.

3. Documentação de avaliação
3.1. Além dos documentos citados no Edital, serão produzidos os seguintes documentos:
3.1.1. Ata de Avaliação Técnica. Na ata de avaliação técnica deverão ser registrados pela
Comissão de Avaliação, quais testes foram submetidos à avaliação, consignando as ocorrências.
Ao final, a Comissão deverá apresentar relatório dos itens aceitos e recusados, os quais servidão
para o cálculo da pontuação da licitante.
3.1.2. Relatório de conclusão da avaliação técnica. Será integrado pelos casos de testes e
pelas atas, sendo subsídio à Comissão de Avaliação para a emissão do Termo de aceite
definitivo ou de recusa da ferramenta tecnológica.

4. Base de dados
4.1. A base de dados a ser utilizada durante os testes deverá ser inserida no sistema pela
licitante.

4.1.1. É de responsabilidade da licitante a complementação dos dados necessários e válidos
para a operação normal do sistema quando a massa de dados fornecida pela Administração não
estiver completa conforme o modelo de dados da ferramenta tecnológica.
5. Da pontuação da Apresentação de Amostras
5.1. As pontuações dos itens da apresentação serão distribuídas em 3 testes, com pontuação
máxima de 100 pontos, sendo:
-Teste 1: Soma equivalente a 50 pontos;
-Teste 2: Soma equivalente a 40 pontos;
- Teste 3: Soma equivalente a 10 pontos.

(Teste 1 + Teste 2 + Teste 3 = 100 pontos)

5.2. A licitante deverá obter pontuação mínima de 90 pontos.
5.3. Caso a licitante obtiver pontuação inferior a 90 pontos, a mesma será desclassificada, sendo
convocada a segunda licitante melhor colocada na disputa de preços.
6. Do Teste e Pontuação da Amostra
6.1. Todas as funcionalidades a serem apresentadas nas amostras abaixo descritas somente
receberão pontuação se apresentados em ambiente web responsivo, conforme estabelecido
neste termo de referência.
Teste 1 - Sistema de Gestão dos Tributos Municipais (ambiente web responsivo):
Itens
1

2

3

Descrição
Dispor de ferramenta web responsivo que
possibilite o Recadastramento eletrônico de
todas de pessoas jurídicas de direito público e
privado.
Dispor ambiente web responsivo para o
cadastro do Domicílio Eletrônico e ferramenta
que possibilite a inserção de atos, termos e
procedimentos administrativos (Comunicados,
Intimações, Notificações, Auto de Infração, etc.)
a serem formalizados e transmitidos em
formato eletrônico ao contribuinte ou
interessado.
Dispor de ferramenta que possibilite a gestão
completa do lançamento, fiscalização e
cobrança do ISS para os serviços constantes
na Lei Complementar nº 116/2003.

Pontuação

Recusa

Aceite

1

0

1

2

0

2

2

0

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dispor de funcionalidade que possibilite a
emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
e o controle automático das alíquotas do ISS
das empresas optantes do Simples Nacional
conforme a Lei Complementar nº 155/2016.
Dispor de ferramenta que possibilite o
cruzamento de dados com a Receita Federal do
Brasil (RFB) para monitoramento e fiscalização,
em tempo real, das empresas Optantes do
Simples Nacional e Microempreendedores
Individuais (MEI).
Dispor de ferramenta que possibilite o
carregamento de arquivos de Eventos, por
período, extraídos da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Dispor
de
ferramenta
que
altere
automaticamente os cadastros a partir dos
eventos carregados do Simples Nacional.
Funcionalidade que possibilite ao fiscal analisar
períodos de opção ao Simples Nacional e
enquadramento no MEI no cadastro da
Empresa.
Dispor de ferramenta, com controle automático,
de limites de faturamento por Regime e
Enquadramento.
Dispor de ferramenta que possibilite a geração
de arquivo com eventos de desenquadramento
/ exclusão do Regime do Simples Nacional para
envio à Receita Federal do Brasil (RFB).
Possuir funcionalidade web responsiva que
possibilite ao contribuinte a visualização, em
tela única, dos lançamentos mobiliários
realizados pelo sistema, contemplando filtros
que disponha informações de tipo, origem,
situação de pagamento, valor original e
atualizado do lançamento.
Dispor de funcionalidade web responsiva que
permita ao responsável legal das pessoas
jurídicas cadastradas gerenciam as permissões
de perfis de acesso ao sistema dos usuários
autorizados.
Dispor de funcionalidade web responsiva o
lançamento anual do ISS Fixo dos profissionais
autônomos e sociedade uniprofissional.

1

0

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

1

0

1

1

0

1

2

0

2

2

0

2

1

0

1

2

0

2

14

Dispor de ferramenta que possibilite a
Declaração Eletrônica de Serviços de
Instituições Financeiras (DES-IF).

1

0

1

15

Identificar itens da Lista de Serviço relativo à
Declaração de Instituições Financeiras e
permitir a geração de guia.

1

0

1

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

Dispor de ambiente que permita ao servidor do
município visualizar as Declarações de
Instituições Financeiras.
Dispor de ferramenta web responsivo que
realize a gestão do cadastro/credenciamento
dos Profissionais Autônomos.
Dispor de funcionalidade para que os
Profissionais Autônomos realizem o cadastro e
credenciamento para emissão de Nota Fiscal
de Serviços Avulsa.
Dispor de funcionalidade em que os
Profissionais Autônomos realizem a emissão
de Guia de Recolhimento.
Dispor de funcionalidade em que os
Profissionais Autônomos realizem a emissão
de Nota Fiscal de Serviços Avulsa.
Dispor de funcionalidade em que os
Profissionais Autônomos realizem a consulta
de Notas Fiscais de Serviços Avulsa (emitidas,
recolhidas, em débito).
Dispor de funcionalidade que possibilite a
emissão de Nota Fiscal de Serviço Avulsa, na
hipótese do prestador de serviços seja pessoa
física.
Dispor de ferramenta para cadastro e
credenciamento de Sociedade Uniprofissional.
Dispor de funcionalidade que possibilite que a
sociedade uniprofissional realize o cadastro
dos profissionais do quadro.
Dispor de funcionalidade para que a sociedade
uniprofissional realize emissão de guia de
recolhimento de ISS Fixo por profissional ou
possibilite o agrupamento em única guia.
Dispor de funcionalidade para emissão de nota
fiscal de serviços, sem a geração de débitos,
quando se tratar de "ISS Fixo".
Dispor de funcionalidade para Emissão de
Certidões de Regularidade Fiscais (Certidão
Negativa de Débito - CND, Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa – CPEN e Certidão
Positiva de Débitos - CPD).
Possuir ferramenta web responsiva que
possibilite aos contribuintes, a realização do
parcelamento online dos tributos e débitos
mobiliários,
Possuir ferramenta web responsiva que
possibilite o parcelamento online para
contribuinte que acesse o sistema pelo
certificado digital, realizando automaticamente
a assinatura do termo de confissão de dívida.

1

0

1

1

0

1

2

0

2

2

0

2

1

0

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

30

Possuir ferramenta web responsiva que
possibilite a solicitação do parcelamento online
para contribuinte que acesse o sistema sem o
certificado digital, realizando automaticamente
a inclusão de pendencias para o envio de
documentos comprobatórios, juntamente com o
termo de confissão de dívida assinado para
validação do servidor da prefeitura.

2

0

2

Teste 2 - Sistema Web Responsivo de Licenciamento Municipal de Pessoas Jurídicas
Itens
Descrição
Pontuação
Recusa
Aceite
Protocolo único entre as secretarias para
1,5
0
1,5
1
resolução de processos de Regularização.
Ferramenta que possibilite recebimento via
1,5
0
1,5
2
webservice de processos de viabilidade e
regularização da Junta Comercial.
Funcionalidade que possibilite ao servidor das
secretarias solicitar documentações de forma
1,5
0
1,5
3
digital para o empreendedor no licenciamento
de estabelecimentos.
Funcionalidade para envio de documentos
1,5
0
1,5
4
pelo
empreendedor
solicitados
pelas
secretarias para validação digital.
Funcionalidade para configuração de Licença
1
0
1
5
Sanitária pelo servidor do município.
Funcionalidade para configuração de licenças
1
0
1
6
ambientais pelo servidor do município.
Funcionalidade que permita emissão de Guia
1
0
1
7
de Taxa de fiscalização Sanitária para
pagamento pelo contribuinte.
Funcionalidade que permita emissão de Guia
1
0
1
8
de Taxas Ambientais pelo contribuinte para
licenciamento;
Funcionalidade que permita emissão de taxas
para Demolição, Obras de Ampliação,
1
0
1
9
Alteração e Construção pelo empreendedor
em fase de constituição ou alteração de
empresa.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá permitir
que
as
empresas
COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS e de SERVIÇOS emitam as
1
0
1
10
“guias/boletos”, com registro instantâneo para
o recolhimento da Taxa de Alvará em cota
única ou parcelado.
Funcionalidade que demonstre atualizações
sobre processos de Regularização nas
1,5
0
1,5
11
secretarias para acompanhamento do
empreendedor.
O sistema deverá dispor de web service
1,5
0
1,5
12
integrado à junta comercial e Receita Federal,

13

14

15

16

17

18

19

20

para processar os dados de empreendedores
e empresas nos processos de Viabilidade,
Constituição, Alteração e Baixa de Empresas.
Recepção e respostas automáticas e manuais
ao sistema integrador da RedeSim da Junta
Comercial.
O sistema deverá possibilitar a tramitação dos
processos de Viabilidade, Constituição,
Alteração (Eventos: 101,102, 202, 214, 204,
209, 210, 211, 220, 218, 219, 221, 225, 222,
248, 226, 230, 232, 244, 233, 247, 249, 257,
261, 301, 302, 232, 407, 412, 413, 517, 601,
701, 801, 803), Renovação e Baixa, em meio
digital, entre empreendedores e a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Obras (responsável pelos
licenciamentos de construção), Vigilância
Sanitária e Secretaria Municipal de Finanças.
O sistema deverá possibilitar a geração e
disponibilização das guias de pagamento das
taxas relacionadas à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Secretaria Municipal de
Obras (responsável pelos licenciamentos de
construção), Vigilância Sanitária e Secretaria
Municipal
Finanças,
bem
como,
a
disponibilização dos certificados digitais das
licenças e alvarás.
O sistema deverá dispor de ambiente de
consulta de licenciamento pela empresa,
permitindo a visualização das licenças
liberadas pelas Secretarias.
Funcionalidade
que
permita
o
encaminhamento
de
processos
de
regularização entre os departamentos de
cada secretaria para fluxo de licenciamento.
A ferramenta deve realizar o registro
instantâneo dos documentos de arrecadação
emitidos, para pagamento em toda rede
bancária.
A ferramenta deve realizar a baixa automática
de pagamento de boletos com o arquivo
retorno bancário e disponibilizar Licenças
automaticamente.
A ferramenta deverá possibilitar que o
contribuinte consulte a baixa do pagamento
para emissão eletrônica dos certificados.
Deverá dispor de ferramenta que possibilite a
consulta de autenticidade das licenças e
certificados emitidos.

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

Liberação automática de documento de
inexigibilidade
de
licenciamento
para
atividades de Baixo Risco A,
Liberação automática de alvará provisório
para atividades classificadas como Baixo
Risco B.
Possuir ambiente web responsivo que
possibilite a geração de oficio de lançamento
da taxa anual de renovação do alvará de
funcionamento para todos os contribuintes
pessoas jurídicas e autônomos.
Possuir ambiente web responsivo que
possibilite o cadastro de ponto de apoio com
criação de inscrição municipal (unidade
cadastral dependente da unidade principal)
vinculado a um único CNPJ.
Possuir ambiente web responsivo que
possibilite
às
empresas
constituídas
realizarem a solicitação e entrega digital de
documentos para desbloqueio da senha de
acesso e deferimento para emissão de nota
fiscal.
Dispor de ferramenta para a gestão do Alvará
Eletrônico com classificação automática do
grau de risco.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá permitir
o cálculo eletrônico da taxa conforme a
legislação municipal vigente.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá
disponibilizar
ambiente
para
que
a
fiscalização municipal realize diligências que
julgar necessárias.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá
disponibilizar ao contribuinte, ambiente para
consulta de status e eventuais pendências
existentes nos órgãos municipais.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá
possibilitar que o contribuinte consulte a baixa
do pagamento para emissão eletrônica do
certificado do alvará.

Teste 3 - Sistema Mobile - App
Itens
Descrição
Possuir
Ambiente
de
Desenvolvimento/Homologação e Produção da
Unidade de Suporte Técnico (UST) para uso do
1
App
de
Licenciamento
Municipal
(Disponibilizados nas lojas Google PlayAndroid e App Store-iOS) para acesso

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

Pontuação

Recusa

Aceite

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dispositivos móveis do tipo celulares,
smartphone e tablet.
O aplicativo deverá apresentar indicadores de:
Viabilidade automática; Licença automática
para atividades de Baixo risco A; Licença
automática para atividades de Baixo risco B;
Licença digital para atividades de Alto risco.
Deverá permitir o envio de arquivos, fotos e
documentos comprobatórios solicitados pelas
secretarias municipais para o processo de
licenciamento.
O aplicativo deverá possibilitar a geração e
disponibilização das guias de pagamento das
taxas relacionadas à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente .
O aplicativo deverá possibilitar a geração e
disponibilização das guias de pagamento das
taxas relacionadas à Obras (responsável pelos
licenciamentos de construção).
O aplicativo deverá possibilitar a geração e
disponibilização das guias de pagamento das
taxas relacionadas à Vigilância Sanitária.
O aplicativo deverá possibilitar a tramitação dos
processos de Viabilidade, Constituição,
Alteração, Renovação e Baixa, em meio digital,
entre empreendedores e a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de
Obras (responsável pelos licenciamentos de
construção) e Secretaria Municipal de
Finanças.
Deverá possibilitar que o contribuinte consulte
a baixa do pagamento para emissão eletrônica
dos certificados.
Deverá dispor de ambiente de consulta de
licenciamento pela empresa, permitindo a
visualização das licenças liberadas pelas
Secretarias.
Deverá dispor de ferramenta que possibilite a
consulta de autenticidade das licenças e
certificados emitidos.

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

7. Ata de Avaliação Técnica
7.1. Comissão de Avaliação deverá registrar na ata de avaliação técnica, quais testes foram
submetidos à avaliação. Ao final, a Comissão deverá apresentar relatório da quantidade de itens
aceitos e recusados para a ponderação da pontuação, conforme a ata de avaliação técnica a
seguir:

ATA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Aos ___ dias do mês de _________ de 2022, a Comissão de Avaliação designada pela Portaria
nº ____ / 2022 analisará a solução apresentada pela licitante melhor classificada no Pregão,
quanto ao atendimento dos requisitos técnicos contidos no Termo de Referência. O trabalho
concretiza-se objetivamente pela análise dos requisitos apresentados pelo licitante na prova de
conceito, a seguir:
TESTE 1
Sistema de Gestão dos Tributos Municipais (ambiente web)
Itens
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Descrição
Dispor de ferramenta web responsivo que possibilite o
Recadastramento eletrônico de todas de pessoas jurídicas
de direito público e privado.
Dispor ambiente web responsivo para o cadastro do
Domicílio Eletrônico e ferramenta que possibilite a inserção
de atos, termos e procedimentos administrativos
(Comunicados, Intimações, Notificações, Auto de Infração,
etc.) a serem formalizados e transmitidos em formato
eletrônico ao contribuinte ou interessado.
Dispor de ferramenta que possibilite a gestão completa do
lançamento, fiscalização e cobrança do ISS para os
serviços constantes na Lei Complementar nº 116/2003.
Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica e o controle automático das
alíquotas do ISS das empresas optantes do Simples
Nacional conforme a Lei Complementar nº 155/2016.
Dispor de ferramenta que possibilite o cruzamento de
dados com a Receita Federal do Brasil (RFB) para
monitoramento e fiscalização, em tempo real, das
empresas
Optantes
do
Simples
Nacional
e
Microempreendedores Individuais (MEI).
Dispor de ferramenta que possibilite o carregamento de
arquivos de Eventos, por período, extraídos da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Dispor de ferramenta que altere automaticamente os
cadastros a partir dos eventos carregados do Simples
Nacional.
Funcionalidade que possibilite ao fiscal analisar períodos
de opção ao Simples Nacional e enquadramento no MEI no
cadastro da Empresa.
Dispor de ferramenta, com controle automático, de limites
de faturamento por Regime e Enquadramento.
Dispor de ferramenta que possibilite a geração de arquivo
com eventos de desenquadramento / exclusão do Regime

Aceite

Recusa

do Simples Nacional para envio à Receita Federal do Brasil
(RFB).

11

12

13

14
15
16
17
18

19
20

21

22
23
24

25

26

Possuir funcionalidade web responsiva que possibilite ao
contribuinte a visualização, em tela única, dos lançamentos
mobiliários realizados pelo sistema, contemplando filtros
que disponha informações de tipo, origem, situação de
pagamento, valor original e atualizado do lançamento.
Dispor de funcionalidade web responsiva que permita ao
responsável legal das pessoas jurídicas cadastradas
gerenciam as permissões de perfis de acesso ao sistema
dos usuários autorizados.
Dispor de funcionalidade web responsiva o lançamento
anual do ISS Fixo dos profissionais autônomos e sociedade
uniprofissional.
Dispor de ferramenta que possibilite a Declaração
Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DESIF).
Identificar itens da Lista de Serviço relativo à Declaração de
Instituições Financeiras e permitir a geração de guia.
Dispor de ambiente que permita ao servidor do município
visualizar as Declarações de Instituições Financeiras.
Dispor de ferramenta web responsivo que realize a gestão
do cadastro/credenciamento dos Profissionais Autônomos.
Dispor de funcionalidade para que os Profissionais
Autônomos realizem o cadastro e credenciamento para
emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa.
Dispor de funcionalidade em que os Profissionais
Autônomos realizem a emissão de Guia de Recolhimento.
Dispor de funcionalidade em que os Profissionais
Autônomos realizem a emissão de Nota Fiscal de Serviços
Avulsa.
Dispor de funcionalidade em que os Profissionais
Autônomos realizem a consulta de Notas Fiscais de
Serviços Avulsa (emitidas, recolhidas, em débito).
Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão de Nota
Fiscal de Serviço Avulsa, na hipótese do prestador de
serviços seja pessoa física.
Dispor de ferramenta para cadastro e credenciamento de
Sociedade Uniprofissional.
Dispor de funcionalidade que possibilite que a sociedade
uniprofissional realize o cadastro dos profissionais do
quadro.
Dispor de funcionalidade para que a sociedade
uniprofissional realize emissão de guia de recolhimento de
ISS Fixo por profissional ou possibilite o agrupamento em
única guia.
Dispor de funcionalidade para emissão de nota fiscal de
serviços, sem a geração de débitos, quando se tratar de
"ISS Fixo".
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Dispor de funcionalidade para Emissão de Certidões de
Regularidade Fiscais (Certidão Negativa de Débito - CND,
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN e
Certidão Positiva de Débitos - CPD).
Possuir ferramenta web responsiva que possibilite aos
contribuintes, a realização do parcelamento online dos
tributos e débitos mobiliários,
Possuir ferramenta web responsiva que possibilite o
parcelamento online para contribuinte que acesse o
sistema
pelo
certificado
digital,
realizando
automaticamente a assinatura do termo de confissão de
dívida.
Possuir ferramenta web responsiva que possibilite a
solicitação do parcelamento online para contribuinte que
acesse o sistema sem o certificado digital, realizando
automaticamente a inclusão de pendencias para o envio de
documentos comprobatórios, juntamente com o termo de
confissão de dívida assinado para validação do servidor da
prefeitura.

QUANTIDADE DE ITENS ACEITOS E RECUSADOS (Teste 1)

TESTE 2
Sistema Web de Licenciamento Municipal de Pessoas Jurídicas

Itens
1
2

3

4
5
6
7
8

Descrição
Protocolo único entre as secretarias para resolução de
processos de Regularização.
Ferramenta que possibilite recebimento via webservice de
processos de viabilidade e regularização da Junta
Comercial.
Funcionalidade que possibilite ao servidor das secretarias
solicitar documentações de forma digital para o
empreendedor no licenciamento de estabelecimentos.
Funcionalidade para envio de documentos pelo
empreendedor solicitados pelas secretarias para
validação digital.
Funcionalidade para configuração de Licença Sanitária
pelo servidor do município.
Funcionalidade para configuração de licenças ambientais
pelo servidor do município.
Funcionalidade que permita emissão de Guia de Taxa de
fiscalização Sanitária para pagamento pelo contribuinte.
Funcionalidade que permita emissão de Guia de Taxas
Ambientais pelo contribuinte para licenciamento;

Aceite
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Funcionalidade que permita emissão de taxas para
Demolição, Obras de Ampliação, Alteração e Construção
pelo empreendedor em fase de constituição ou alteração
de empresa.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá permitir que as
empresas COMERCIAIS, INDUSTRIAIS e de SERVIÇOS
emitam as “guias/boletos”, com registro instantâneo para
o recolhimento da Taxa de Alvará em cota única ou
parcelado.
Funcionalidade que demonstre atualizações sobre
processos de Regularização nas secretarias para
acompanhamento do empreendedor.
O sistema deverá dispor de web service integrado à junta
comercial e Receita Federal, para processar os dados de
empreendedores e empresas nos processos de
Viabilidade, Constituição, Alteração e Baixa de Empresas.
Recepção e respostas automáticas e manuais ao sistema
integrador da RedeSim da Junta Comercial.
O sistema deverá possibilitar a tramitação dos processos
de Viabilidade, Constituição, Alteração (Eventos:
101,102, 202, 214, 204, 209, 210, 211, 220, 218, 219,
221, 225, 222, 248, 226, 230, 232, 244, 233, 247, 249,
257, 261, 301, 302, 232, 407, 412, 413, 517, 601, 701,
801, 803), Renovação e Baixa, em meio digital, entre
empreendedores e a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Obras (responsável
pelos licenciamentos de construção), Vigilância Sanitária
e Secretaria Municipal de Finanças.
O sistema deverá possibilitar a geração e disponibilização
das guias de pagamento das taxas relacionadas à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Obras (responsável pelos licenciamentos de
construção), Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal
Finanças, bem como, a disponibilização dos certificados
digitais das licenças e alvarás.
O sistema deverá dispor de ambiente de consulta de
licenciamento pela empresa, permitindo a visualização
das licenças liberadas pelas Secretarias.
Funcionalidade que permita o encaminhamento de
processos de regularização entre os departamentos de
cada secretaria para fluxo de licenciamento.
A ferramenta deve realizar o registro instantâneo dos
documentos de arrecadação emitidos, para pagamento
em toda rede bancária.
A ferramenta deve realizar a baixa automática de
pagamento de boletos com o arquivo retorno bancário e
disponibilizar Licenças automaticamente.
A ferramenta deverá possibilitar que o contribuinte
consulte a baixa do pagamento para emissão eletrônica
dos certificados.

20
21
22

23

24

25

26
27

28

29

30

Deverá dispor de ferramenta que possibilite a consulta de
autenticidade das licenças e certificados emitidos.
Liberação automática de documento de inexigibilidade de
licenciamento para atividades de Baixo Risco A,
Liberação automática de alvará provisório para atividades
classificadas como Baixo Risco B.
Possuir ambiente web responsivo que possibilite a
geração de oficio de lançamento da taxa anual de
renovação do alvará de funcionamento para todos os
contribuintes pessoas jurídicas e autônomos.
Possuir ambiente web responsivo que possibilite o
cadastro de ponto de apoio com criação de inscrição
municipal (unidade cadastral dependente da unidade
principal) vinculado a um único CNPJ.
Possuir ambiente web responsivo que possibilite às
empresas constituídas realizarem a solicitação e entrega
digital de documentos para desbloqueio da senha de
acesso e deferimento para emissão de nota fiscal.
Dispor de ferramenta para a gestão do Alvará Eletrônico
com classificação automática do grau de risco.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá permitir o cálculo
eletrônico da taxa conforme a legislação municipal
vigente.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá disponibilizar
ambiente para que a fiscalização municipal realize
diligências que julgar necessárias.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá disponibilizar ao
contribuinte, ambiente para consulta de status e eventuais
pendências existentes nos órgãos municipais.
A ferramenta Alvará Eletrônico deverá possibilitar que o
contribuinte consulte a baixa do pagamento para emissão
eletrônica do certificado do alvará.

QUANTIDADE DE ITENS ACEITOS E RECUSADOS (Teste 2)

TESTE 3
Sistema Mobile - App

Itens

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Descrição
Possuir Ambiente de Desenvolvimento/Homologação e
Produção da Unidade de Suporte Técnico (UST) para uso
do App de Licenciamento Municipal (Disponibilizados nas
lojas Google Play-Android e App Store-iOS) para acesso
dispositivos móveis do tipo celulares, smartphone e tablet.
O aplicativo deverá apresentar indicadores de:
Viabilidade automática; Licença automática para atividades
de Baixo risco A; Licença automática para atividades de
Baixo risco B; Licença digital para atividades de Alto risco.
Deverá permitir o envio de arquivos, fotos e documentos
comprobatórios solicitados pelas secretarias municipais
para o processo de licenciamento.
O aplicativo deverá possibilitar a geração e disponibilização
das guias de pagamento das taxas relacionadas à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente .
O aplicativo deverá possibilitar a geração e disponibilização
das guias de pagamento das taxas relacionadas à Obras
(responsável pelos licenciamentos de construção).
O aplicativo deverá possibilitar a geração e disponibilização
das guias de pagamento das taxas relacionadas à
Vigilância Sanitária.
O aplicativo deverá possibilitar a tramitação dos processos
de Viabilidade, Constituição, Alteração, Renovação e
Baixa, em meio digital, entre empreendedores e a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Obras (responsável pelos licenciamentos de
construção) e Secretaria Municipal de Finanças.
Deverá possibilitar que o contribuinte consulte a baixa do
pagamento para emissão eletrônica dos certificados.
Deverá dispor de ambiente de consulta de licenciamento
pela empresa, permitindo a visualização das licenças
liberadas pelas Secretarias.
Deverá dispor de ferramenta que possibilite a consulta de
autenticidade das licenças e certificados emitidos.

Aceite
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QUANTIDADE DE ITENS ACEITOS E RECUSADOS (Teste 3)

XXXXX (XX), aos ___ de ___________ de 2022.

Assinatura dos membros da Comissão de Avaliação

7.2. Relatório de conclusão da avaliação técnica.

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA.

Após análise dos itens demonstrados, aos ____ dias do mês de _______ de 2022, a Comissão
de Avaliação conclui os trabalhos e HOMOLOGA a solução apresentada pela empresa (Razão
Social e CNPJ), a qual obteve a pontuação total de (informar a pontuação) pontos, sendo
(quantidade de pontos) para o Teste, conforme indicado na Ata de Avaliação Técnica que faz
parte integrante deste Relatório.

XXXXXX (XX), aos ___ de ___________ de 2022.
XXXXXXXXX
Servidor Titular da Comissão de Avaliação
XXXXXXXXX
Servidor Titular da Comissão de Avaliação

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Departamento de Licitações e Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022
ANEXO V MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, Estado do Pará pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua ____________________________________ nº _______, bairro _________________, inscrita no
CNPJ/MF sob nº ___._____._____/0001-__, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
_____________________, neste ato
representado
pelo Ordenador de Despesas o
Sr._______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do RG nº
______________ e do CPF nº _________________, residente e domiciliado(a) na Rua
__________________, neste Município; doravante denominado(a) CONTRATANTE e a Empresa
_____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
___._____._____/_____-___, Inscrição Estadual nº ____________, com sede na rua
_____________________,
nº
____,
Bairro
__________________
Cidade
____________________________________,
neste
ato
representada
pelo
Sr(a)
________________________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do RG
nº ______________________ e do CPF nº
,
residente
e
domiciliado(a),
na
Rua
____________________________, nº____, Bairro _________________ Cidade ____________________,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, mediante as
cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA 1ª - DO AMPARO LEGAL
1.1. O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o nº XXX/2022,
aplicando-se à execução deste Contrato a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações
posteriores, Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2003, e as disposições e legislação complementar
pertinente.
CLÁUSULA 2ª – DO OBJETO
2.1.
Contratação
de
empresa
especializada
na
prestação
de
serviços
de
__________________________________, nas condições do edital, seus anexos, Proposta de Preços e
conforme anexo do contrato, partes integrantes deste.
CLÁUSULA 3ª - DO VALOR
3.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R$ (

).

CLÁUSULA 4ª – DA EXECUÇÃO, ACEITE E RECEBIMENTO
4.1. Os serviços objetos desta contratação deverão ser executados nos termos constantes no edital, seus
anexos e proposta de preços da contratada, todos parte integrantes deste.
4.2. O objeto será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu
artigo 73:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.
4.3. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento decorrente da execução do objeto será efetuado diretamente a contratada, mediante a
apresentação pela contratada de documentação fiscal, até o 5º dia útil do mês subsequente vencido,
contados da apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestado pelo setor competente,
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
8.666/93 e alterações.
5.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela fornecedora, através de certidão
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de que se encontra regular junto à Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhista.
5.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que
a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da
data da reapresentação do mesmo.
5.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições de execução.
5.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
fornecedora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1.
As despesas decorrentes dos serviços correrão nas seguintes condições:
Setor
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Função Programática
Natureza da Despesa
Ficha
CLÁUSULA 7ª - DA VIGÊNCIA
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses cotados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado,
nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
7.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos
de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A CONTRATADA obriga-se a:
Executar o cronograma de implantação com recursos qualificados, observando normas e processos
necessários a sua perfeita execução, garantindo contra eventuais falhas ou imperícias e dentro dos prazos
descritos;
Manter durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
Responsabilizar por todos os materiais, acessórios e mão de obra, de forma a atender integralmente às
necessidades da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA;
Atender a reclamações quanto à interrupção na prestação do serviço ou a contestação de itens da fatura;
Atender aos pedidos de esclarecimento sobre o serviço;
Fazer diagnóstico das falhas no serviço relatadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA, dentro
do prazo estipulado;
Providenciar a recuperação de falhas na prestação do serviço, comunicadas pela Prefeitura Municipal de São
Félix do Xingu/PA, mantendo-a informada sobre as ações efetivadas até a completa normalização da
prestação do serviço;
Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação
ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras penalidades
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Respeitar o sistema de segurança da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA e fornecer todas as
informações solicitadas por ele;
Credenciar junto a Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA um preposto para prestar esclarecimentos
e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do Contrato. A CONTRATADA deverá
informar o telefone celular, endereço, e-mail e/ou qualquer outro meio que possibilite o contato facilitado
com o representante indicado;
Comunicar por meio formal quaisquer dificuldades encontradas pelos técnicos alocados para a execução dos
serviços, que possam prejudicar a execução dos trabalhos, para que as mesmas possam ser sanadas pela
Contratante;
Responder pela disciplina e comportamento dos profissionais alocados para execução dos trabalhos;
Continuar a prestar os serviços que já estiverem em operação, no caso da ocorrência de fato que inviabilize
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a continuidade do Contrato;
Emitir nota fiscal para recebimento e apresentar as certidões solicitadas conforme contrato;
Aceitar nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos e supressões que se fizerem necessários no
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com Lei Federal n. 8666/93
O MUNICIPIO não aceitará sob nenhum pretexto a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para
outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 A CONTRATANTE obriga-se a:
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso dos técnicos, prepostos ou representantes da Contratada às dependências da
Contratante;
Promover o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto, podendo solicitar os ajustes
necessários;
Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela Contratada.
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos;
Notificar a Contratada formal e tempestivamente, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade, bem como sobre as irregularidades observadas no cumprimento da execução;
Honrar suas obrigações, especialmente as de pagamento, previstas neste;
Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue com imperfeições ou, porventura em desacordo com as
especificações/obrigações assumidas pela Contratada;
Fornecer Atestado de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
CLÁUSULA 10ª - DO REAJUSTE DO CONTRATO
10.1. O contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da
data da apresentação das propostas ou do orçamento a que esta se referir, ressalvado o disposto no Art. 65,
da Lei nº 8.666/93, se for o caso e a hipótese de reajuste e/ou revisão.
CLÁUSULA 11ª - DAS PENALIDADES
11.1. Pelo descumprimento da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em manter a
proposta, assinar contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo
estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora,
sujeito às seguintes penalidades a juízo do órgão do município no que lhe couber:
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por
prazo de até 05 (cinco) anos.
11.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
Por atraso injustificado na execução do contrato:
- Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o quinto dia;
- Rescisão unilateral do contrato após o quinto dia de atraso e,
– Cancelamento do empenho.
Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
- Advertência, por escrito, nas faltas leves;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do
fornecimento ou serviço não executado pela fornecedora;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por
prazo de até 05 (cinco) anos;
- 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.
11.3. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções
previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste
por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
11.4. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de
Avenida 22 de Março, 915 – Centro – CEP.: 68.380-000 – Fones: (94) 3435–1197 / 3435-1100 / 3435-1355

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Departamento de Licitações e Contratos
até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral do Município.
11.5. 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.
11.6. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
11.7. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante
aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e
comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que
for notificada da pretensão da Administração da aplicação da pena.
11.8. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do
Município.
11.9. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 11.4 será de competência exclusiva da autoridade
máxima, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 11.8, podendo a reabilitação
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção
mínima de 02 (dois) anos.
- As multas eventualmente aplicadas de conformidade com o procedimento legal, na impossibilidade de
dedução em pagamento, devem ser liquidadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for
comunicada a sua aplicação;
- Em caso de aplicação de multa à CONTRATADA, esta pode ser deduzida de quaisquer documentos de
cobrança pendentes ou que posteriormente forem emitidos.
11.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município;
CLÁUSULA 12ª– DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A CONTRATANTE fiscalizará, através do servidor (a) xxxxxxxxxxxxxx, a execução da prestação dos
serviços contratados e verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no
sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.
12.2. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita execução dos serviços objeto deste instrumento.
12.3. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.
12.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a
vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
CLÁUSULA 13ª - DA RESCISÃO
13.1. O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no art. 77 e 78, observada as formas estabelecidas
no art. 79, todos da Lei nº 8.666/93 e lei Federal n.º 10.520/02.
13.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e lei Federal n.º 10.520/02 não dará à
CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial.
13.3. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte
da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuízos
causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.
13.4. O contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, mediante aviso prévio com antecedência
mínima de trinta dias, por meio de correspondência protocolizada.
13.5. No caso de rescisão contratual administrativa ou amigável deverá ser motivadas nos autos e assegurado
o contraditório e defesa prévia, na forma estipulada na Lei n.º 8.666/93 e alterações e Lei 10.520/02,
conforme o caso, com despacho fundamentado pelo ordenador de despesas;
13.6. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser
o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela
CONTRATADA, previstas no presente Contrato.
13.7. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá à
CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente Contrato.
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CLÁUSULA 14ª – DA NOVAÇÃO
14.1 A não utilização, por qualquer das partes, do direito a elas assegurado neste contrato e na Lei em geral
e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo,
portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos
os recursos postos à disposição da CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos,
inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA 15ª- DOS CASOS OMISSOS
15.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA 16ª - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
16.1 A publicação do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Município, ficará a cargo da
CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.
CLÁUSULA 17ª - DO FORO
17.1 Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da comarca de São Félix
do Xingu, Estado do Pará.
CLÁUSULA 18ª - DA COMPLEMENTAÇÃO:
18.1. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de 02 (duas) testemunhas, para que surtam os efeitos legais.
São Félix do Xingu/PA, ___ de ___ de 2022.

Contratante

Contratada

TESTEMUNHAS:
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Qtd Unidade

Código Descrição
144546 LICENCA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADORA DE SERVICOS MUNICIPAIS -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software de ambiente de homologaþÒo e producao de ferramenta municipal digital e responsiva
integradora de servicos municipais.

144547 LICENCA DE USO DE SOFTWARE(AMBIENTES DAS EMPRESAS) -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software de ambiente de homologaþÒo e producao de ferramenta municipal digital e responsiva de
licenciamento de pessoas juridicas a ser disponibilizada em ferramenta web para acesso online, incluindo Unidades de
Suporte Tecnico(UST) para uso de App Mobile(Ambientes das Empresas).

144548 LICENCA DE USO DE SOFTWARE (AMBIENTE DOS SERVIDORES) -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software de ambiente de homologacao e producao de ferramenta municipal digital e responsiva de
licenciamento de pessoas juridicas, contemplando modulo de execuþÒo de fiscalizacao e monitoramento municipal de
empresas, a ser disponibilizada em ferramenta Web(Ambiente dos servidores publicos municipais).

144549 LICENCA DE USO DE SOFTWARE WEB TRANSPORTE E TRANSITO -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software web responsivo de licenciamento municipal de transporte e transito.

144550 LICENCA DE USO DE SOFTWARE NOTA FISCAL -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software web responsiva de lancamento de gestao do ISS(nota fiscal de sevicos, nota fiscal de servicos
avulsa, declaracao de bancos, monitoramento, fiscalizaþÒo, contencioso online, dentre outros servicos).

144551 LICENCA DE USO DE SOFTWARE IPTU E ITBI -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software web responsiva de gestao do IPTU e ITBI.

144552 LICENCA DE USO DE SOFTWARE DIVIDA ATIVA -

12,0000 M-S

Licenca de uso de software web responsivo de conciliacao da divida ativa.

144553 INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE SEGURANCA DE DADOS DO SISTEMA
INTEGRADOR -

12,0000 M-S

I - Hospedagem do sistema Web em data II - Certificacao de seguranca III - Infraestrutura do Ambiente Operacional do
sistema integrado.

144554 MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE ON-LINE -

12,0000 M-S

144555 ASSESSORIA JURIDICA -

12,0000 M-S

Assessoria juridica para elaboracao de Leis, Decretos e Instrucoes normativas necessarias para implantacao do projeto bem
como, o treinamento on-line a ser realizado de modo permanente aos servidores publicos para uso das tecnologias e suas
inovacoes. Alem disso, atualizaþÒo da legislacao: elaboracao e implantacao dos codigos municipais(Obras, Posturas e
Vigilancia sanitßria).
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ANEXO III - (DECLARAÇÃO DE SÓCIOS E GERENTES NÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS)
EDITAL DE LICITAÇÃO N. º 064/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 064/2022

DECLARAÇÃO QUE ENTRE OS SÓCIOS E GERENTES NÃO HÁ NENHUM SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E QUE NEM O TENHA SIDO NOS ULTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022

Prezados Senhores,
Declaramos, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes e responsáveis técnicos da
empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu – PA e nenhum que tenha
sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do certame.
Declaramos ainda a inexistência, no quadro da empresa, de sócios ou empregados com
vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam
cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu – PA,
nos cargos de direção e chefia ou no exercício de função gratificada de mesma natureza, bem como de
seus agentes políticos.
Atenciosamente,

Local e data.

_______________________________________________
(carimbo e assinatura do Representante legal da empresa)

