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PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE CONVITE N°. 26070112018 - CPL 
PROCESSO N° 26070112018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 1310812018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 09h (horário oficial de Brasília - DF) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará - Pará 

O MUNICIPIO DE ACARA - ESTADO DO PARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ, 
com sede a Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, por intermédio do E xm a .  
S ra .  Prefeita Municipal, mediante, mediante Comissão Permanente de Licitação designada pela 
Portaria n° 041, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 de janeiro de 2017, quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal do Acará - Pará, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar processo Licitatõrio na modalidade CONVITE, do tipo Menor Preço e nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

A sessão de processamento do CONVITE será realizada no horário e data supracitados, na sala 
de abertura de licitações, situada a Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, e 
será conduzida pela Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação designados 
nos autos do processo em epígrafe, acompanhada pela Assessoria Técnica e Jurídica do 
Município e demais interessados que se fizerem presentes. Na ausência ou impedimento de 
qualquer um dos membros da Comissão Permanente de Licitação indicado neste Edital, poderão 
atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela administração municipal 

1 DA LEG ISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O procedimento lic itatorio obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8 666/93, a Lei 
Complementar n° 123106 e suas alterações e a Lei Federal n° 8.078190 - Código de Defesa do 
Consumidor, e demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, 
inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento por esta Prefeitura Municipal 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contração de empresa especializada para 
locação de software de controle de arrecadação e gestão tributaria e controle de cobrança 
de agua, com instalação, ii iplantação e treinamento de servidores no município de 
Acara/PA, conforme os termos e anexos deste CONVITE, que são partes integrante e indivisível 
do presente instrumento convocatório.  

3.DOPRAZO 	 . 

3 1 A prestação dos serviços deve ser no prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado de acordo com a Lei 

••• 	 4. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇAO 	 1  

PRIFEITUR UF - 
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4.11- O valor global máximo estimado para a realização dos serviços esta em conformidade com 
o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666/93 são de: 

4.1.1. O valor estimado da presente Licitação é de R$ 123.250,00 (cento e vinte e três mil e 
duzentos e cinquenta reais). 

 S. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação da prestação dos serviços, objeto desta licitação 
correrá à conta das dotações orçamentárias previstas no orçamento financeiro do ano de 2018: 

• LOTAÇÃO 	-[ 
: 

ESPECIFICAÇÃO E. DE 
DESPESA 

04.123.0014.2.011 Manutenção das atividades da Secretaria de Finan as 33 903900 - 

________ 	 6. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL  

6.1. A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habilitação será efetuada da seguinte 
forma 

6.1.1 No dia 1310812018 as 09h00min, recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habditação propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes 
separados e fechados 

6.1.2. Endereço para a entrega e abertura dos envelopes na Sala do Departamento de 
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a Trav. São Jose n° 
120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA 

6.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível.  

7. DA PARTICIPAÇAO 

7. 1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo 
mercantil seja pertinente com o objeto da mesma que: 

7.1.1. Atendam as condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentação 
exigida para habilitação 

7.1.2. Não ' esteja sob falêncià:, recuperação judicial, recuperaçãô extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si.• . . 

PREFEITURA CIE 
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7.2. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% 
(dez por cento) do valor globalestimado para esta licitação, devendo ser comprovado na data da 
apresentação da proposta; na forma da Lei, conforme Art. 31, § 30 da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações. 

7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e 
alterações. 

7.3.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno pode 
somente será exigida para efeito de Contratação, observado o disposto nos §§ 1 0  e 20  do art. 
43 da LC n° 123/2006, atualizada pela Lei Complementar no' 14712014 e no art. 4 0  do Decreto 
6.20412007: 

7.3.2. As microempresas e empresas de pequeno pode deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

7.3.3. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno pode, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, para a 
regularização da documentação. 

7.3.4.,A,  não ,regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 
decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno pode vencedora à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
visando adjudicar o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação 

7.3.5. Em se tratando de microempresas e empresa de pequeno pode deverá ser apresentada, 
ainda, declaração de que detem tal condição, segundo previsão do art. 11 do Decreto n° 
6.20412007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei • Complementar n° 
123106 e alterações, podendo ser utilizado o modelo constante do (Anexo III) 

7.3.6. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista em leis 

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

7.4.1..S  ervidor ou dirigente de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da 
licitaçãoe, bem assim, a empresa da qual tal, servidor ou dirigente seja, sócio, dirigente ou 
rcennfleIi trnk'n 	 . 
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• Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto 'iSásico; 

7.5. A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta dê preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

7.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatório. 

78 Não será admitida nesta licitação a participação de 

a) Consorcio de empresas, sob nenhuma forma, 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração publica direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

c) Emp resa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Publica Direta e Indireta da União, Estados, 
Municípios ,.ou Distrito Federal;: 

d)EnipresaTque se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

e) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados 
haja alguém que seja ,servidor publico, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores a data da publicação desta licitação, 

f) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
60712011  1 -Plenário, TC-002.12812008-1, rei. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

g) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a" e 
inciso li, alinea "a" da Constituição Federal (Acórdão n° 17931201 1-Plenário, TC-011.6431,2010-2, 
rei Min. Valmir Campelo, 06.07.20111).  

7.9. O processo de habilitação obedecera as disposições contidas no art. 27 da Lei n° 8 666/93, 
observadas as alterações determinadas pelo inciso XXI do ad 37 da Constituição Federal 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em ate 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão publica, por uma 
das seguintes formas 

8.1.1. Mediante entrega protocolizada, 

PREFEITURA DL - 	U 
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8.1.3. A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os 
esclarecimentos solicitados em ate 24 (vinte e quatro) horas a todos os licitantes 

8.2. Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível disponível no e-mail 
licitacaoacara@hotrnail com, para ciência de todos os interessados 

8.3. Os participantes poderão consultar diariamente no horário de 09h00min as 13h00min 
através do Fone (91) 3732-1212, para verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização 

(T' 8.4, : É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação as informações 
disponibilizadas relativas ao Edital 

8.5. As respostas aos esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 
anexadas nos autos do processo licitatorio e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

9. DA.IMPUGNACÃO DO ATO .CONVOCATÓRIO 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para reafização da sessão pública qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatóriodeste Edital, dirigido por escrito à autoridade 
superior, por intermédio da Camissão Permanente de Licitação, protocolado no seguinte 
endereço. Trav. São José n° '20 1  Bairro Centro. cidade de Acará/PA, no horário d e CRh ãs 13h, 
amparado pelo art. 109, hcisos 1 e II e no parágrafo 6° da Lei n°. 8.666193 e suas altedçoes. 

9.1.1. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação 
no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

9.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório desde que altere a formulação da 
proposta de preçof., será definida e publicada nova data para realização do certame. 

9.2. A impugnação feita tem pe uvamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitatário até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

9.3. A licitante que, inj s;ificadmente e sem fuidamentc, recorrer da decisão do. Presidente da 
Comissão Permane.re de Liciação, quer através de recurso administrativo, quer por ação 
judicial fica ciente que, tendo  seu pleito denegado, poderá ser acionado judicialmente para 
reparar a dilação terr'poral e os danos causados a Administração Pública pela ação 
procrastinatôria. 

9.4. As respostas às impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para càn&gta 
por qualquer interessado. 

PREFEITURA r 
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9.6. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso, por escrito, 
devidamente fundamentado, ficando o resultado da licitação condicionado ao seu julgamento, 
conforme art. 109 da Lei Federal n° 8666193 

L - 	10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

10.1. As licitantes Interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas, 
no dia, horário e local fixado neste Edital, nos envelopes n° 01 - HABILITAÇÃO e ri 0  02 - 
PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis e distintos, endereçados à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, coma seguinte Identificação na parte externa 

ENVELOPE N°01 (HABILITAÇÃO) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BI4IRRO CENTRO, ACARA/PA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃÕ SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA E HORA DA ABERTURA 
REF.CÕNVITE N° 26070112018— CPL 

ENVELOPE N°02 (PROPOSTA) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARA/PA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA E HORA DA ABERTURA 
REF CONVITE N° 26070112018— CPI- 

10.1.1. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o 
certame. 

10.1.2. Todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar: assinado e rubricados pelo representante legal da 
licitante e organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos 
tens 12 e 13 do edital, sob pená de inabilitação e desclassificação. 

10.11.21, Uma vez iniciada a abertura dos envelopes N°01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA 
DE PREÇOS, não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o disposto na condição 
11.6 

10.14. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte. 
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10.1.5. Não serão consideradas, para qualquer efeito, as datas em que tenham sido postados os 
envelopes, ou a entrega em local diferente do endereço indicado no subitem 6 

- 	 II DO ENVELOPE iJ0  01 - HABILITAÇÃO 

1111, Para habilitação neste CONVITE a empresa interessada devera 

11 1 1 Apresentar, dentro do ENVELOPE n° 01, lacrado, os seguintes documentos a seguir 
discriminados 

11.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURIDICA 

' 11.2.2. Copia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em 
cartório :ou por servidor público mediante a apresentação do original; 

11.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual, 

11.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, a Lei n° 1040612002 (Código Civil Brasileiro), 

11.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

11.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

r\  Obs.O.çdn rato social poderá ser apresentado na sua forma Consolidada. 

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.3. 1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF), 

11.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 
relativo a sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
licitação;i. 

11.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, ou do Distrito 
Federal, compreendendo os Seguintes documentos 

11.3.3.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos re'ativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da União, regularidadë a Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pala Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacçnal 
(PGFN), 4a sede da licitante; 

- 	
. 	

PREPEITtJRADE 
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11.3.3.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte, 

11.3.3.3. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDI, nos termos do Título Vil-A, da 
" 	Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1 0  de maio de 1943 

(Lei n°12.440. de 07 de junho de 2011). 

11.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.4.1. Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio da empresa. 

11.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

11.5.1. Certidão negativa de feitossobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extiajudicial, expedida pelo dstribuidor da sede do ,,licitante. 

11.6. OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS: 

11.6.1. Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro trabalhadores menores de 
14 a 18 anos, conforme dispoe o inciso XXXIII do Art 70  da Constituição Federal conforme 
(Anexo II) 

11.6.2. De' daração de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto 
as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, bem como de que esta ciente e concorda com o disposto no Edital em 
referência (Anexo IV), 

11.64. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatorio, (Anexo V). 

11.6.4. No caso de a certidão conter a informação "Esta certidão só é válida no original", não 
será aceito na forma autenticada. 

11.6.5. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente, Não se enquadram no prazo, de que trata este item, os documentos que, ela 

PREFEiTURA DE 
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própria natureza, não apresentam prazo de validade, os mesmos serão 
emissão não superior a 90 (noventa) dias 

11.6.6. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirmação çia autenticidade nos respectivos sites 

- 	
12. DO ENVELOPE N°02—PROPOSTA DE PREÇOS  

12.1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
contendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do 
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pêlo termo "Proposta". 

12.1.1. As Propostas de Preços poderão conter outros dados e informações que a critério do 
licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas. 

12.1.2. A Proposta de Preços deverá ser assinada e carimbada na última folha e rubricada nas 
demais, pelo representante legal da licitante. 

12.1.3. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 
de Licitação, destinada a esclarecer ou ..a complementar a instrução do processo 11 rio ou 
para instrução de eventuais recursos interpostos. 

12.3. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda; 

12.4.:A Proposta de Preço devêrá conter: (Anexo VI): 

a) Preço global, do objeto licitado, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país. 

a) Orçamento constante de planilha com indicação de preços por item, unitário e total, em moeda 
corrente do país (Anexo VII). 

b)Resumo Financeiro da Planilha de Preço (Anexo VII). 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura 
da Licitação. 

PREFEITURA DE - 
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12.5., As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 
Penal Brasileiro, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme (Anexo VII) 
deste Edital 

12.6. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após a hora 
fixada para o inicio da licitação 

13 PROCESSAMENTO DA LICITACÃO 

13. 1. A licitação será processada e julgada nos termos da Lei n° 8666/93 e suas alterações, e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria.  

13.2. Da sessão será lavrada ata circunstanciada que registrara todas as ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação. 

13.3. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e 
propostas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao 
julgamento da licitação, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas serem 
assinadas pelos membros da Comissão e também por todas as !icitantes. 

13.4. As dúvidas que surgirem durante a reunião serão esclarecidas a juízo da comissão ou 
deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser rià

- 
 tradolÊmIStá, em ambos os casos. 

13.5. A Comissão inabilitará 'à, Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos itens 11 e 12, respectivamente. ou que contrariarem este Edital. 

13.6. Os concorrentes deverão examinar todas as propostas. devendo rubricá-las juntamente 
com os membros da Comissão. V. 

13.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e 
julgamento da documentação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a 
ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação. 

13.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
interpelará os licitantes quanta a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 
expressa, mediante a assinatura do Termo de Desistência de Interposição de Recursos" poderá 
dar prosseguimento aos trabalhos com a abertura dos envelopes da Proposta. 

13.9 Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma 
sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes e guardados em cofre até a data marcada para a 
realização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
quantidade de envelopes recebidos. 

V ' V 	PREFEITURA DE ø 
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13.10. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, 
nenhum outro poderá ser recebido. 

13.11. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da documentação e da proposta ou 
falta de assinatura na respectiva ata, quando for o caso, implicara a aceitação das decisões da 
Comissão de Licitação 

13.12. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, aplica - se o Art. 48, § 31, a Entidade de Licitação deverá fixar aos Licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 

13.13. A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta, 
que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório 

13.14. As decisões quanto à habilitação serão publicadas nos órgãos de imprensa oficial e/ou no 
quadro de aviso da Unidade Gestora. 

13.15. Quaisquer,  m declarações, reclamações ou ipugnações feitas posteriormente à lavratura 
das atas não serão levadas cm consideração. 

14. 

14.1.Nó.ijulgamento das prqpostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
explicitados no tem "Envelope NP 01 - neste 
Edital, sera adotado o critério de  MENOR PREÇO, entendendo-se como tal o valor total da 
proposta, sendo a adjudicação fetuada a uma única licitante 

14.2. 0',P residente  da comiss4 Permanente de Licitação processará a abertura dos envelopes 
das Propostas dos licitantes h4ilitados, desde que tenha havido renúncia expressa e unânime 
do direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou, 
ainda, após o julgamento de evtntuais  recursos interpostos. 

14.3. Após abertos os envelops, todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a 
cada folha pelos licitantes presntes e pela Comissão Permanente de Licitação 

14.4. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos. 

14.5. Nenhuma proposta deverá incluir qualquer vantagem não prevista neste Edit, 1, ou 
apresentar preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes. 

PREFEITURA DE a 
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14.6; No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 20, do art. 
3°, da Lei 8

'  ~
666/93, modificada pela Lei 8 883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em to publico, para o qual todas as licitantes serão convocadas 

114.7 Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha 
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Publica, este será 
desclassificado do certame, se  prejuízo das sanções legais cabíveis .  

14.8. O julgamento das propostas se fará levando-se em conta o menor preço oferecido pelos 
licitantes. 

fl 14.9. Serão desclassificadas as propostas: 

14.9.1. Que a juízo da Comissão Permanente de Licitação não atenderem aos requisito s deste 
processo, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas estrangeiras ou nas 
propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de redução sobre o menor preço 
ou vantagens não previstas; 

i i Í14.9.2. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis e impraticáveis no mercado ou 
em condições irrealizáveis, constantes no termo de referência elaborado pelo setor competente 
deste município. 

14.10. Observadas as condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará as 
propostas em ordem demenor preço. Será vencedor o bcitante que apresentar proposta de 
acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço 
global por item); 

r' 	14.11. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 
procederá ao desempate considerando como critério o sorteio em ato público, para o qual todas 
as licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo; 

14.11.1. É assegurada, no presente processo licitatório, como critério de desempate, a 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

14.11.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas  .de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta). 

14 11 3M A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada devera declarar, 
por escrito, que aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no prazo de 
15 minutos, em se tratando de empresas com sede neste município e 30 minutos, para as 
demais localidades, nos termos do art. 44, § 1 0  da LC 12312006 e alterações Havendo interesse 
em formular nova proposta, devera apresenta-la em ate 03 (três) dias úteis, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus 
anexos.. ... 
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14.12. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
prevista. .no. subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura se 
enquadrarem na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito 

14.112.1 O tratamento diferenciado a que aludem os subiteris anteriores somente se aplicara 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

14.14. Anunciado o resultado cia fase de julgamento, será aberto o prazo para a interposição de 
recursos, que havendo desvsfência expressa da interposição, dar-se-á prosseguimento aos 
trabalhos 

14.15. No caso de divergência(s) entre o(s) valor(es) unitário e total, e por extenso e em 
algarispios,.lnformado pela licitante, prevalecerá(ão) sempre o(s) primeiro(s). 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação. caberá: 

15.1.1. Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, em consonância com o ai-E. 109. incisos 1 e li e no parágrafo 6° da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações, dirigidos por escrito à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente1 , 11

de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão! no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou. nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidaniente informados. 

15.1.2. O recurso previsto nas alíneas "a' e 'b' do inciso 1 do ad. 109 da Lei n°. .666193 :e suas 
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente. niotivadarnente e 
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos. 

15,1.3. O recurso inierposto, na forma do art. 109, da Lei n°. 8.666193, deverá ser entregue. na  
Sala do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acará, Estado do Pará, 
sito à Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, e será comunicado aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao recebimento da comunicação efetuada pela Comissão Permanente de 
Licitação, podendo, ainda qualquer licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo. 

15.1.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 
dentro do prazo legal. 

15.2. Mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade 
competente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente à data de 
sua comunicação, que decidirá sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Acará. 

ri 
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16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGACÃÕ DA LICITACÃO 

16 . 1. 1 DA ADJUDICAÇÃO 

16. 1 . 1. A execução do objeto licitado deste CONVITE será adjudicada a licitante, depois de 
atendidas as condições deste Edital, com a devida publicação nos órgãos oficiais e/ou no quadro 
de aviso da unidade gestora 

162 DA HOMOLOGAÇÃO 

16.2.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo 
recursal previsto em lei, e adjudicado o objeto a licitante vencedora do certame, o mesmo será 
homologado pela autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, com a 
devida publicação nos órgãos oficiais e/ou no quadro de aviso da unidade gestora 

17 DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

17.1. Ate a assinatura do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA pode desqualificar 
licitantes por despachofundamentado, 	fricqi.jé stes tenhanydir4itp a indenização ou

11 

ressarcimento e sem prejuízo de outra s sanões cabíveis, 	se tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância anterior,,' ou posteyior ao julgamento da Ijcitação  que  desabone  a 

17.2Éfààúitado à Adm 
nas 

mesmas condições da proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicara a primeira colocada por inexecuçao total do contrato a critério da Prefeitura 
Municipal de Acara, qualque das sanções previstas no ad. 87 da Lei no 8 666/93 e suas 
alterações 

18 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 	 - 

18.1 A Prefeitura Municipal de Acara poderá alem das hipóteses previstas no item anterior, 
por razões de interesse publico decorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a 
qualquer momento, antes da assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação 
de ilegalidade, anular no todo ou em parte, o procedimento licitatorio 

18.2. Na ocorrência de revogação do procedimento licitatorio, não será devida ao licitante 
qualquer tipo de indenização, inclusive por lucros cessantes 

18.3. A anulação  do procedimento licitatório, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual 
equivalente,i não gera obrigação de a Prefeitura Municipal de Acara, indenizar licitantes, sob 
qualquer das hipóteses. 

PREFEiTURA DE 
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18.4. Da anulação ou da revogação do procedimento Jicitatório cabe recurso a ser diçigido á 
autoridade superior competentó, na forma do inciso 1, alínea "c" do art. 109 da Lei n°: 8.666193 e 
suas alterações. 

19. DA RESCISAO  

19.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processara de acordo com 
o que estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei n° 8666/93 

EI IIITT20591ÕES DO VENCEDOR 

,._ 

 

20.1. Atender com celendade, boas condições de uso e respeito ao usuário os serviços que 
serão realizados 

20.2. Entregar o objeto licitado em conformidade com o que esta estabelecido no edital 

21 DOS ÔNUS E ENCARGOS 
.. 	.. 

211 Serão de inteira e exclusiva responsabUidad dq firma vqncedbra r* forma do ad 71 da 
Lei n°  8 666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalhp, impostos, 

21.1.1. A inadimplênciada Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 
ônus da responsabilidade à contratante nem poderá onerar ,  o contrato. 

21.2. Caberá ao licitante vencedor: 

a) Responder pelos danos eventualmente causados ao contratante quando praticados 
involuntariamente por seus empregados. 

b) Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho quando em serviço ou em trânsito, 
devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento a contratante. 

c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante: 

d) Substituir, sempre que exigido pela Contratante, através de memorando, independentemente 
de justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
repartição ou ao interesse do serviço público; 

e) Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto licitado nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital; 

PREFEITURA 
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f) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução do objeto licitado, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação cesses serviços, previstos neste Edital e seus anexos. 

Ï& CONTRATO ADMINISTRATIVO   

22.1. O. Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas cláusulas e condições 
reguladas pela Lei n°  8.666193 e  suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital 

22.2. A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatório, será convocada 
oficialmente, para no., prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n2  8.666193, 
garantida a prévia defesa; 

22.3. Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital a 
mesma perderá os direitos de assinatura Contratual. 

22.4. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, decairá do direito à contratação sendo facultado a Prefeitura 
Municipal de Acará convocar as licitantes remanescentes. na ordem de classificaçâo, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas 
nesle edital 

22.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação. bem corno as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

22.6. Correrão por conta da Contratante as despesas de publicação do extrato do contrato nos 

< 	órgãos de publicidade oficial e/ou no quadro de avisos da unidade gestora, que será 
providenciada até 10 (dez) dias corridos. 

22.7. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência de 12 (doze) meses, 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, com eficácia após a publicação nos 
órgãos de publicidade oficial e/ou no quadro de aviso da unidade gestora, 

22.8. Poderá a proposta da licitante vencedora ser desclassificada até a contratação, se tiver a 
Prefeitura Municipal de Acara conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 
desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, 
poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes. 

22.9. Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no 
presente Edital, será formal izado e conterá necessariamente as condições especificadas neste 
instrumento convocatório. conforme Anexo 1. 

22.10. Todo contrato administrativo deverá OBRIGATORIAMENTE ser assinado digitalment 
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23.1. O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia, contados a partir da data da 
liquidação da nota fiscal atestada pelo setor competente 

23.2:A.nota fiscal deverá ser preenchida em nome da Prefeitura Municipal de Acará, Estado do 
Para 

23.3. É vedada a antecipação de pagamento. 

23.4. .0. págamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
CONTRATADA na instituição por ela indicada - Banco 	 Agência 	Conta Corrente n° 

24. DA FISCALIZAÇÃO 

24.1. A Prefeitura Municipal de Acara exercera ampla e irrestrita fiscalização na execução do 
objeto licitado a qualquer hora, por técnico autorizado, 

25. DAS PENALIDADES 

25.1. A Empresa com 
legais, a saber: 

a) Advertência: 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 
total o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. cumuláveis com as demais 
sanções: 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 
forma de lei, perante autoridade que aplicou a penalidade; 

e) Cancelamento ou rescisão do contrato, independentemente de ação judicial, e de qualquer 
indenização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

26.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçã de 

PREFEITURA DE .. 
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processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 
da proposta; 

26.2. O recebimento das propostas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ não impiica em 
nenhum direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

26.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
disposições contidas neste CO•JVITE e seus anexos. 

26.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL pois a 
simples apresentação dos envelopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 
licitação, bem como aceitação ;incondicional do presente EDITAL; não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

26.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, ou quando o representante legal da licitante se podar 
inconvenientemente durante a licitação sem que lhe assista o direito à reclamação ou 
indenização de qualquer natureza; 

26.6. Reserva-se a Comissão Permanente de Licitação o direito de rejeitar todas as propostas,. 
bem como propor a revogação ou anulação. sem que caiba qualquer indenização ou reembolso 
de despesas aos participantes. 

26.7. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela 
Autoridade Superior. 

26.8.A Prefeitura Municipal de Acará do Pará poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocações de terceiros. 

26.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 
documentação e propostas relativas ao presente Edital. 

26.10. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das 
propostas. 

26.11. O licitante é respoJsável pela fidelidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o 
objeto licitado nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas. 

26.12. A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor. . 

PREFEITURA DE 

aiCMgM 
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26.11 Os documentos mencionados nos Capítulos: Da Habilitação e Da. Proposta de Preços 
deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura 
da licitação, podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os 
originais para conferência e autenticação pela Comissão Permanente de Licitação, no ato da 
sessão pública, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena de inabilitação 

26.14. A PREFEItURA MUNICIPAL DE ACARÁ não tomará em consideração alegações 
pos 3ilores de enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados. 

26.15. Serão lavradas Aias circunstanciadas das sessões públicas realizadas, onde ficarão 
K 	registrados os fatos mais importantes ocorridos, tais como: convocações, eventuais 

- reclamações, impugnações ou intenção de interpor recursos, etc. As Atas serão assinadas pelos 
representantes dos licitantes e ;.:'-los membros da Comissão Permanente de Licitação. 

26.16. A licitação oudara ser anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

26.17. Por razões de interesse público. decorrente de tato sUperveniente d vidamente 
comprovado poderá também a licitação ser revogada. 

26.18. A anulação ria licitação induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar, exceto 
pelo que já foi fornecido até a data em que ela for declarada, desde que no seja imputável a 
culpa. promovendo-se esponsabilidade de quem lhe deu causa 

26.19. Não serão considerados motivos de desclassificação sirnpk.s omissões ou irregula'idades 
na proposta i  desde que sejam irrelevantes para o procedimento da licitação, que não causem 

r-.  prejuízo ,para a administração e não firam os direitos dos demais licitantes. 

26.20. Os casos omissos serão resolvidos peia Comissão Permanente de Licitação, com base 
na lei n°8.666/93 e suas alterações. 

26.21. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o da;Justiça 
Comum do Acará, Estado do Pará, afastado qualquer outro,, por mais privilegiado que seja. 

26.22. Fazem parte integrante deste Edital: 

Termo de referência; 
'II - Modelo de D.ecaraç 

III - Modelo de D 
IV - Modelo de C 
V - Modelo de 

conforme inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição Federal 

de enquadramento de micro e pequena empresa; 
de que cumpre todos os requisitos de habilitação, 
o de inexistêribia, de.'fatb superveniente impeditivo de 

naowiaçao; 

Travessa Sao José 0 1 ,20 -- PraçI da Matri2 Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000. 



Municipio ao Acara 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Anexo Vi - Modelo de Apresentação da Proposta; 
Anexo VII - Modelo de Declaração Independente de Proposta 
Anexo VIII - Minuta do Contrato - 

Acará - PA, 31 de julho de it. 

ERIC MIR 	E MIRANDA 
Presiden CPL 

- 	 PREFEITURA DE - 

Travessa São José n °. 120 —Praça dá Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



Proposta da licita 

4. DO PRAZO E 

14 

(a). 	'e' 
fns 

=nícipiorá  
• 	 ESTADO DO PARA 

• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:. 

1.1. Contração de empresa especializada para locação de software de controle de 
arrecadação e gestão tributaria e controle de cobrança de água, com instalação, 
implantação e treinamento de servidores no município de Acará/PA 

• 	2. PROCEDIMENTOS: 

2.1. O objeto deverá obedecer ás prescrições e exigências contidas nas especificações técnicas 
do Anexo 1 deste Edital; 

2.2, A licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o 

4 1 O prazo para fornecimento dos dbjefós descritos nsta licitção iíãó poderá r superior ao 
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho. 

4.2. Os objetos serão entregues na sede do município de Acará .e conferidos por servidor ou 
servidores designados pela administração publica municipal 

4.3. Caberá ao servidor ou servidores designados, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em 
parte, o objeto que no esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de 
especifi:caçãõ. 

S. RECURSOS ORÇAMENTARIOS: 

5.1. As despesas a serem realizadas com a aquisição dos produtos/serviços, decorrentes da 
execução deste processo, correrão a conta das seguintes Dotações Orçamentarias da Prefeitura 
Municipal de Acara/Secretaias Municipais, recursos estes previstos no orçamento geral do 
Município de Acará/PA. 

Travessa São José n 9 ; 12O-.,  Praça da Matdz centro - Acará /Pai â  - CEP 68690-000 



fl DOTAÇÃO - 	 ESPECIFICAÇÃO 	 E. [DE• 
DESPESA 

04.123.0014.2.01 1 Manutenção das Atividades da Secretaria de 	33.90.39.00 
Finan Las_______________________ 

EFEITU 
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n 

FLI- 

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

11 - As especificações do objeto licitado que deverão ser fornecidos conforme o termo de 
referência. 

2. PLANILHA DOS MATERIAIS - VALOR ESTIMATIVO POR ITEM: 

DISCRIMINAÇÃO 1 QTD/MES P.UNIT TOTAL J 
LOCAÇÃO. IDE SISTEMA DE CÇJNTROLE E 
ARRECADÇÃO TRIBUTARIA E CONTROLE DE R$ R$ 	123 250, 
COBRANÇA DE AGUA 29 4 250,00 00 

R$ 
___ ___ 	__________ 123 250,00 



Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de, Licitação 
REF: CONVITE NO26070112013 - ÕPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70  DA 
I4DNSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A empresa .................................(razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) ........... .................................. ....................... 

(nome do representante legal), ..................................portador (a) da cédula 

de identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no ÇPF/MF sob n° ...................DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7 1  da Constituição e na Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notuno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anns, na condição de aprendiz ( 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
. 	 CPF n° do Representante 

RG n° do Representante 

PREFEITURA 11E 

9AtAPA 
Travessa São Jose n °  120 - Praça da Matriz Centro - Acara Pa'-  - CEP 68690-000 	 '' 



Remi— 

ANEXO III 

E 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José no 12Q, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE NO260701/2018 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MIRCRO E PEQUENA EMPRESA 

A empresa ................................(ràzão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob no ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a): ... . .. 

(nome do representante legal) .................................. portador (a) da cédula 

de identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor 

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, para fins do 

disposto no presente EDITAL do CONVITE NO260701/2018 - CPL, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e 

considerada: 

) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

1411212006 e suas alterações, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 

n° 123, de 14112/2006 e suas alterações. 

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

preferência para conti ftaç.ao na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 12"), ,& 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do parágrafo 4 0 , art. 30 , do referido Diploma Legal 

Local e Data. 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

: 

PREFEITURA DE - 

ACAR 
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A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Para 
ATT: Comissão Permanente dê Licitação 
REF CONVITE NO260701/201 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ obn° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a)..................................................................... 

(nome do representante legal)................................., portador (a) da cédula 

de identidade RG n° do Estado do (Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ................... DECLARA, que cumpre 

todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto às condições de habilitação 

jurídica, qualificação tecnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 

trabalhistas, bem como de que esta ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência 

Habilitação e Proposta de Preços, constantes dos itens 11 e 12 do edital do CONVITE 

NO260701/2018 - CPL. 

E por ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

- 	 PREFITORA D ,* • • 	 'SAcARA 
Travessa são José n°. 120 .—  Praga M Matriz centro - Acará / Pará - cEP 68690-000 	5' 



A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE N°26O701/201 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE SUA HABILITAÇÃQ 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 
CNPJ sob n° 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr. (a) ........... .............................. ........................... 
(nome do representante legal) .............. ... ....... ......... .portador (a) da cédula 
de identidade RG n° do Estado do (Estado emissor 
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, sob as penas 
da lei que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 
licitatário do CONVITE N°26070112018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores 

• 	 Local e Data. 

• 	 (Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

Travessa São José r°. 120 -. Praça da, Matriz Centro - Acará 1Pará - CEP 68690-000 	3 
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• 	 ANEXO VI 

• 	 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
ATT: Comissão Permanente de Licitação 
REF: CONVITE NO260701/2018 - CPI- 

Senhora Presidente 

Em. atendimento ao convite solicitado, que objetiva a Contração de empresa especializada 
para locação de software de controle de arrecadação e gestão tributaria e controle de cobrança 
de agua, com instalação, implantação e treinamento de servidores no município de Acara/PA, 
apresentamos nossa proposta nas seguintes condições 

1) Preço Global da Propost R$ 	(POR EX rENso), 
2) - Prazo de Execução de Serviços _____dias, 
3) Prazo de Validade da Proposta 	 dias, 
4) - Condições de Pagamento 
5) — Dados Bancários 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referido convite e seus 
anexos 

Atenciosamente, 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

Papel timbrado do licitante 

PREFEITURA DE 

'ACARA 
lLDOsco,sTRU]N000MAtovAHrT&A. 
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M=íoorá  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 
ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
Processo n° 26070112018-201 

CONVITE NO26070112018 - CPI- 

Eu, 	 . 	- 	 , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do RG n°  e do CPF n° - , na condição de 
representante devidamente :4nstituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado simplesmente (Lcitante), para fins do disposto no item 14.7 do CONVITE 

NO26070112018 - CPL, declarc, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro,, que: 

(a) A proposta apresentada para participar do CONVITE N°26070112018 - CPI- foi elaborada de 

maneira independente pela epresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente , informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato 'do' COt*vÇITE NO26070112018 CPL, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; ' ' ' 

(b) A intenção de apresentar aproposta elaborada para participar do CONVITE N°26070112018 - 
CPL não foi informada, discutid ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do CONVITE NO26070112018 bPL por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Qúe riãt tentou, per qualqpr meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do CONVITE NO2607011201.8 - CPI- quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

(d) Que õconteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE NO26070112018 - CPI-

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato do CONVITE N°26070112018 - CPI- antes da adjudicação 

do objeto {dareferida Iicftação; 

(e) Que o conteudo da proposta apresentada para participar do CONVITE N°26070112018 - CPI-

não foi, no todo ou em parte direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer, integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo certame antes da 

abertura oficial das propostas; e 

(f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenos 

poderes e informações para firma-la 

Local e Data. 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 	 - 

RG ri0  do Representante 

PREFEiTuRA E - 

'tAcARA 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

MINUTA DE CONTRATO 

Pelo presente instrumento de Contratq, de um lado o Município de ACARÁ, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA, CNPJ-MF; 1J° 05.196.548/0001-72, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, 
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) AIS4ANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, e do outro lado 

CNPJ/CPF 	com sede na 	- 	, de agora em diante denominada 

	

CONTRATADA(0), n este ato representado pelo(a) Sr(a). _____ 	, têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETÕ CONTRATUAL 

1.1 - Contração de empresa esp;cia1iz4d.i para locação de software de controle de arrecadação e gestão tributaria e 
c'pntrole de cobrança de agua, cm instalaçãe, implantação e treinamento de servidores no município de Acara/PA 

CLÁUSULA SEGUNDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fündamema-se na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1293,  e suas posteriores alterações, bem 
como na licitação na moda!idae CONVI -FE, n' 1/2018-260701. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo licitatório n° 
1/2018-260701 e neste termo contratual; 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no deserno ilio de suas atividades profissionais, objeto deste contrato, 

,- 3 Encaminhar par" o Setor  F r'ance;ro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA as notas de empenhos e 
respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e prviden.ciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) CONVITE n° 
1/2018-260701. 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante, 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões ate o limite fixado no § 10, do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

TV SÃO JOSÉ P4° 120 

F;1 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

4.1. A Contratante se obriga a proporci9nar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações décorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4 2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, 

43-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências conetivas, 

4.4-Providenciar-os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 31 de Dezembro 
de 2018, podendo ser prorrogado de acor4o com a lei 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7 1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato )  submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: -- 

- Advertência, 
- Multa; ... 
- Suspensão temporana de participações  em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 

contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da puipçãç, ou ate que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade, 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte 

Ate 10^% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma dãs. cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa previa do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. 0 valer da multa aplicada devera ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

nR.blel 

contar da!!  data da  notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente, 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;. 

7.6. O CONTRATANTE devera notifar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em f4os reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que fonnuladàs no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas 

'LAUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total ..da presente avença é de R$ 	(_J, a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimpkmento 4a obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período 
respectivo, segundo as autorizações expelidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA e de conformidade 
com as notas fiscais/faturas e/ou reciboç devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 
proposta adjudicada e da ordem de serviç emitida 

Parágrafo Único - Havendo atraso no gamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível a Contratada, 
aplicar-se-4

1
o índice do II'CA, a titulo c e compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação 

desse índice do dia anterior ao pagamento pelo numero de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de 
atraso. 

CLAUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

9. 1 - As despesas contratuais correrão or conta da verba do orçamento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA, na dotação orçamentaria Exer cio 2018 Atividade 0401 041230014 2 011 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças, Classificação ec nômica 3.3.90.39.00  Outros serv de terc pessoa jurídica, ficando o saldo 

rneitinente aos demais exercícios a ser mpenhado oportunamente, a conta dos respectivos orçamentos, caso seja 
necessario 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTER4ÇÕES CONTRATUAIS 

1.0.1 - O presente contrato poderá s& àl$rado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRA1J'ANFE com a apresentação das devidas justificativas 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - 

11 1 - Este Contrato encontra-se subo 
junho de 1993 e suas posteriores alter 
contratos e disposições de direito privac 

11.2 - Fica eleito .o Foro da cidade de 

FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

D a legislaÇão especifica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de 
e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de 

como o único capaz de dirimir  as dúvidas oriundas deste Contrato, 



Estado do Para 	 ,c5Tit'TN OVERNO MUNICIPAL ACARA 	 if 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 
02 (duas) yias de igual teor, o qual, depois .de tido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas, abaixo. 

ACARA - PA, 	 // 

	

fl 	 CONTRATANTE 	 CONTRATADA(0) 

Testemunhas 

1. . 	. 

2.  
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