
 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos)  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 9/2022-033-FME 
Processo Administrativo nº. 083/2022 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por LOTE 

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED, com 

endereço à Avenida Manoel Félix de Farias nº 383, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu, 

estado do Pará, por meio do Setor de Licitações, através do Pregoeiro JOAQUIM DOS SANTOS 

MENDES e equipe de apoio composta por WANDRESON DOS SANTOS RIBEIRO e IRACILDA 

SACRAMENTO ARANHA, designados pelo Decreto nº 043 de 04 de janeiro de 2022, torna público 

para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS 

na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme descrição contida 

neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta 

o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

TIPO: Menor Preço por LOTE. 

 

ABERTURA: 30/05/2022, às 09:00 horas, no Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de 

Licitações e Contratos), situado na Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, Vitória do 

Xingu/PA, decorridos 10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará início à 

abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros 

envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

ATENÇÃO: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VITÓRIA DO 

XINGU, recomenda aos licitantes que leiam com atenção o presente Edital e seus 

anexos. 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 - Constitui objeto do presente certame é a contratação de empresa especializada em 

desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor 

público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos, para contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I 
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do art. 2º do Decreto 7.892/2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência 

(Anexo I). 

 

1.2 - A licitação será de um único LOTE, conforme tabela constante no Termo de Referência, porém 

o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens que compõem o LOTE. 
 

1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por LOTE, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4 - Integram esta Minuta do Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

1.4.1 – ANEXO I: Termo de Referência; 

 

1.4.2 - ANEXO II: Modelo de proposta; 

 

1.4.3 - ANEXO III: Modelo de termo de credenciamento; 

 

1.4.4 - ANEXO IV: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que 

trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 

1.4.5 - ANEXO V: Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 

VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002); 

 

1.4.6 - ANEXO VI: Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação; 

 

1.4.7- ANEXO VII: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99) 

 

1.4.8 - ANEXO VIII: Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 

 

1.4.9 - ANEXO IX – Modelo da solicitação do Atestado de Adimplência; 

 

 1.4.10 - ANEXO X – Modelo da declaração de recebimentos do Edital e seus anexos. 

 

1.4.11 - ANEXO XI – Modelo da declaração de Inexistência de Parentesco; 

 

1.4.12 – ANEXO XII – Modelo da declaração autorizando a PREFEITURA DE VITÓRIA 

DO XINGU para investigações complementares que se fizerem necessárias.  

 

1.4.13 – ANEXO XIII – Modelo da declaração de fidelidade e veracidade dos documentos 

apresentados. 

 

1.4.14 – ANEXO XIV – Modelo de Comprovante de Retirada do Edital, emitido pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 

1.4.15 - ANEXO XVI: Minuta da ata de registro de preços; 

 

1.4.16 - ANEXO XVII: Minuta de contrato administrativo. 
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2 - DO GERENCIAMENTO DA ATA 
 

2.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente 

licitação será no Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e Contratos), como 

Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços; 
 

2.2. O Órgão Gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 

produtos registrados e nas mesmas condições de execução, para fins de controle e fixação do valor 

máximo a ser paga pela Administração. 
  

3.7 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 
 

3.8 – A Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED não responde pelos atos 

praticados no âmbito do carona. 
 

4 - DO CREDENCIAMENTO (ENVELOPE “A”) 
 

4.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar 

demais atos pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 
 

a) - Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 
 

b) - Instrumento Público de Procuração, Instrumento Particular de Procuração com firma 

reconhecida ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma reconhecida, e todos com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do proponente, inclusive a procuração pública; 
 

b-1) – O Instrumento Público de Procuração e o Instrumento Particular de Procuração deverão 

conter no mínimo as seguintes informações: “podendo o mesmo formular lances verbais à 

proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar 

documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, 

recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação” 
 

c) - Cópia do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 

d) - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei 

nº 10.520, de 2002), Anexo V, assinado fisicamente pelo responsável legal da licitante, com 

firma reconhecida; 
 

e) - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, Anexo VI; 
 

f) - Certidão específica de arquivamentos da Junta Comercial emitida com 90 (noventa) dias 

da pessoa jurídica e Certidão específica de arquivamentos da Junta Comercial emitida com 90 

(noventa) dias da pessoa física (sócio ou sócios). 
 

f-1) - As presentes Certidões deverão ser atualizada a cada alteração contratual ou registro de 

balanço, a mesma não poderá estar com data de emissão superior a 90 (noventa) dias da data 

de abertura da presente licitação. 
 

g) - Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (caso se enquadre como ME ou 

EPP a empresa deverá anexar a esta declaração o documento solicitado abaixo), Anexo VIII; 
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g-1) - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

DIGITAL expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC; 

 

g-2) - A presente Certidão deverá ser atualizada a cada alteração contratual ou registro de 

balanço, a mesma não poderá estar com data de emissão superior a 90 (noventa) dias da data 

de abertura da presente licitação. 

   

g-3) - Caso não apresente a mesma perderá as prerrogativas da LC nº.123/2006. 

 

g-4) - O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal 

anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração 

pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 

benefícios previstos no Decreto nº. 8.538/15. 

 

4.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a apresentação dos 

documentos exigidos no subitem: 4.1, alíneas: ‘f” e “g”; 

 

4.3 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

um licitante; 

 

4.4 - Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente 

deverá apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com 

a cópia autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos 

documentos contidos no subitem 4.1, alíneas: “d” “e” “f”; 

 

4.5 – Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público o licitante 

fica dispensado de apresentar o documento especificado no subitem 4.1 alínea “c”. 

 

4.6 – Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento particular o 

licitante fica obrigado a apresentar o documento especificado no subitem 4.1 alínea “c”. 

 

4.7 – O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 

impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 

durante a sessão. 

 

4.8 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias que serão autenticados 

pelo Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por cópias autenticadas 

em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 
4.9 – As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os 

dados solicitados nos respectivos modelos em anexo ao presente Edital (obrigatoriamente), datilografada ou digitada, 

datada e assinada na parte final, pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

 

4.10 – Não será aceito os documentos com cópia ou impressos no verso. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionada 

ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus Anexos. 
 

5.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  

 

5.2.1 - Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 

decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

 

5.2.2 - Em dissolução ou em liquidação;  

 

5.2.3 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 

Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/1993; 

 

5.2.4 - Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 

 

5.2.5 - Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 

§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/1998; 

 

5.2.6 - Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 

na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 

oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  

Para verificação das condições definidas nesta alínea;  

 

5.2.7 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição2; empresas que 

estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de 

empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância 

judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 

participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 

8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011);  
 

5.2.8 - Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 

5.2.9 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
 

5.2.10 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666/1993; 
 

5.2.11 - Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público 

da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA;  
 

________________________________ 

1NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, 

profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente 

a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.  
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5.2.12 - Com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 

5.3 - Os impedimentos, casos existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena 

de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 

 

5.4 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 
 

6.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e 

horário indicados no preâmbulo do presente edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, 

contendo referência ao presente certame e indicando as seguintes informações: 

 
 

PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VITÓRIA DO XINGU 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME 

ENVELOPE “A” CREDENCIAMENTO 

NOME DE FANTASIA:  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME 

ENVELOPE “B” PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME 

ENVELOPE “C” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃOSOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

6.2 - No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 

todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 

pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada 

para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

6.3 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – (ENVELOPE “B”) 

 

7.1 - Para a Proposta de Preços, exigir-se-á dos interessados o seguinte: 
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7.1.1 - Carta endereçada o Pregoeiro em 01 (uma) via datilografa ou digitada, em papel A4 

timbrado da empresa e nele faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão 

social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones e e-mail), 

número do Pregão Presencial, conforme modelo constante no Anexo I, relacionando ainda, os 

seguintes itens: 

 

a) - Os documentos exigidos no subitem a.1, devem ser apresentados impressos e 

também em PENDRIVE, na forma de word e excel respectivamente, dentro do 

envelope B, conforme detalhamento a seguir: 

 

a.1) - Deverá ser apresentado a Proposta, conforme Anexo II; 

 

b) - Preço Global em valor numérico e por extenso para o Lote; 

 

c) - Prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) dias. 

  

d) - Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 90 (noventa) dias. 

 

e) - Item, unidade, quantitativos, preços unitários e totais, onde os mesmos serão 

aceitos no máximo com duas casas decimais;  

 

f) - Especificação clara dos serviços a serem executados; 

 

g) - Nos preços unitários propostos devem estar computados todas as despesas 

necessárias, inclusive custo de materiais, transportes, instalações, depreciações, mão-

de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão 

a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços; 

 

h) - Nos itens considerados como verbas globais, poderá à critério do Pregoeiro, e 

surgindo   necessidade, ser solicitado ao licitante o detalhamento específico do item, 

para melhor análise. 

 

i) - Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os 

primeiros; 

 

j) - deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita do novo valor 

adjudicado, no prazo máximo de 24 horas;  

 

k) - o prazo de início da execução dos serviços deverá ser no MÁXIMO 15 (quinze) 

dias após a assinatura da ata de registro de preços e/ou contrato e recebimento da ordem 

de serviços emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer 

responsabilidade de pagamento. 

 

l) - indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, 

número da Carteira de Identidade – RG ou outro documento equivalente, CPF, 

endereço completo, telefone e e-mail) do responsável legal da empresa que assinará o 

contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

 

m) - indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para 

efeito de pagamento; 
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n) - a proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

o) - iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá 

desistência das mesmas, nos termos do § 6º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro; 

 

p) - não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via meio eletrônico. 

 

q) - declaração de elaboração independente de proposta, Anexo IV; 
 

r) - Declaração expressa do licitante que garante o desenvolvimento de sistemas 

informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor público, para 

o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e 

atendimento técnico de todos aplicativos e módulos e demais itens que compõe este 

processo, dentro do prazo e condições estabelecidas neste Edital, e que o mesmo tem 

ciência do não cumprimento da manutenção de sua proposta que será punido na forma 

da lei, esta declaração deverá ser assinada fisicamente e com firma reconhecida; 
 

7.1.2 - Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições 

estabelecidas, uma vez abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos 

nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de 

classificação, eximir-se da execução e/ou fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

7.1.3 - A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

7.1.4 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

 

7.1.5 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

7.1.6 - Ao apresentar a proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

7.1.7 – Não será aceito os documentos impressos no verso. 

 
7.8 – As DECLARAÇÕES e a PROPOSTA deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa e 

nele faça constar todos os dados solicitados nos respectivos modelos em anexo ao presente Edital 

(obrigatoriamente), datilografada ou digitada, datada e assinada na parte final, pelo representante legal da 

licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

 

8 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

8.1 – A Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

8.2 - Consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
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8.3 -Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os 

direitos dos demais licitantes; 

 

8.4 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

 

9 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 

preço, para participação na fase de lances. 

 

9.2 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos. 

 

10 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 

10.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes. 
 

10.1.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do LOTE. 
 

10.2 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 

ordem decrescente de valor. 
 

10.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para 

efeito de ordenação das propostas.  
 

10.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

10.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

 

10.6 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

 

10.6.1 - O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME e EPP participantes que sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada 

não seja uma ME ou EPP. 

 

10.6.2 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada e o licitante ME ou EPP melhor classificado terá o direito 

de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 

colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 
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10.6.3 - Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME ou EPP participantes que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

 

10.6.4 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME ou EPP empatadas, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes 

primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

 

10.6.5 - Havendo êxito neste procedimento, a ME ou EPP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 

oferta inicial apresentada por ME ou EPP, ou ainda não existindo ME ou EPP participante, 

prevalecerá a classificação inicial. 

 

10.6.6 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 

final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 

primeiro lugar. 

 

10.7 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens: 

 

a) - produzidos no País; 

b) - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País.  

 

10.7.1 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

 

10.8 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 

10.9 - Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de 

propostas após a sua entrega; 

 

10.10 - Na situação prevista no inciso 10.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço; 

 

10.11 - Faculta-se o Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 

10.12 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo critério do 

MENOR PREÇO por LOTE; 
 

10.13 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas referidas 

no item anterior; 
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11 – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

11.1 - O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

 

11.2 - O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
 

11.3 - 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;  

 

11.4 – O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderá solicitar da empresa vencedora que apresentar preço 

manifestamente inexequível a comprovação através dos seguintes documentos:   

 

11.4.1 – Planilha de composição de custo do(s) item(ns) que compõe o lote, acompanhada de 

Nota Fiscal; 
 

11.5 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 

à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 

ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
 

11.6 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para 

a continuidade da mesma. 
 

11.7 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 

11.7.1 - Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

 

11.8 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação. 
 

11.9 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

12 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE “C”) 

 

OBS: A documentação deverá ser apresentada conforme a ordem deste Edital, inclusive com 

índice (o não cumprimento do mesmo será inabilitado). 
 

12.1 - O licitante deverá apresentar os seguintes documentos, devido a 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 ao seguinte cadastro, que poderá ser confirmada 

no ato há habilitação pelo Pregoeiro: 
 

12.1.1 – Certidão Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), da empresa; 
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 12.1.2 – Certidão Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), do (s) sócio (s);  
 

12.1.3 – Certidão Negativa Correcional (CGU-PAD), do (s) sócio (s) da empresa; 
 

12.1.4– Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, da empresa;  

 

12.1.5 – Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do (s) sócio (s);  

 

12.1.6 – Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, da empresa;  

 

12.1.7 – Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, do (s) sócio (s);  

 

12.1.8 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu (s) sócio (s), 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; 

 

12.1.9 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

 

12.1.10 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros; 

 

12.1.11 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação; 

 

12.1.12 - 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, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

 

12.1.13 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital; 

 

12.1.14 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos; 

 

12.1.15 - 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 aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz; 

 

12.1.16 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido 

para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 

documento comprobatório de autorização para a centralização. 
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12.2 - OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, 

PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

 

12.2.1 - Habilitação Jurídica: 

12.2.1.1 - Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos 

sócios; 

 

12.2.1.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

 

12.2.1.3 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, 

devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades 

Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, ou; 

 

12.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício, ou; 

 

12.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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, ou; 

 

12.2.1.6 - 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, ou; 

 

12.2.1.7 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o mesmo deverá 

apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 

 

12.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

12.2.2.1 - Prova de Inscrição no CNPJ e QSA. O documento deverá ser expedido no 

máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura da licitação; 

 

12.2.2.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual. O documento deverá 

ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura da licitação; 

 

12.2.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

 

12.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, em vigor; 

 
________________________________ 

2NE - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo 

ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 
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12.2.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado em vigor; 

 

12.2.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, bem como da Fazenda Municipal do Contratante, mediante apresentação 

de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 
 

 

12.2.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, emitida em nome da pessoa jurídica, com base no art. 642-A da 

Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei nº. 8.666/93, ambos 

acrescentados pela Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução 

Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, e Certidão de Débitos 

Trabalhistas, a ser emitida pela Coordenação-Geral de Recursos do Ministério do 

Trabalho e Previdência, conforme Art. 99 da Portaria/MTP nº 667, de 08 de novembro 

de 2021; 

 

12.2.2.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, emitida em nome do(s) sócio(s), com base no art. 642-A da Consolidação 

das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei nº. 8.666/93, ambos acrescentados 

pela Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 

do Tribunal Superior do Trabalho e Certidão de Débitos Trabalhistas, a ser emitida 

pela Coordenação-Geral de Recursos do Ministério do Trabalho e Previdência, 

conforme Art. 99 da Portaria/MTP nº 667, de 08 de novembro de 2021; 
 

12.2.3 - Qualificação Técnica: 
 

12.2.3.1– Dois ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por  

pessoa jurídica de direito público, comprovando a execução satisfatória do objeto da 

presente licitação, observando-se que tal (is) atestado (s) não seja (m) emitido (s) pela 

própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá 

conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; 

Descrição dos serviços prestados; Nome da empresa que prestou os serviços; CNPJ e 

endereço completo/ Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário (nome e 

cargo ou função que exerce junto à emitente). 

 

12.2.3.2 - O Licitante deverá apresentar documentação comprovando que no seu objeto 

social consta a atividade de: Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador customizáveis e/ou sob encomenda; Suporte técnico e manutenção 

em programas de computador; Consultoria em tecnologia da informação, 

Treinamento em Informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e 

gerencial e Atividades de apoio à educação, com data compatível com os demais 

documentos de qualificação técnica. 

 

12.2.3.3 - Por similar entenda-se que nas declarações apresentadas a licitante deve 

comprovar que o(s) Sistema(s)/Módulo(s), atendem o objeto deste Termo de 

Referência; 

 

12.2.3.4 - Declarar que dispõe dos sistemas/módulos objeto deste Termo de 

Referência, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I. 
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12.2.3.5 - Apresentar comprovação fornecida pelo departamento de informática da 

SEMED de Vitória do Xingu/PA, afirmando que a licitante efetuo visita técnica e 

tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação.  

 

12.2.3.5.1 - A visita técnica para obtenção desse documento poderá ocorrer até 

um dia útil anterior à abertura dos envelopes, na secretaria supracitada, situada 

na Av. Manoel Felix de Farias nº. 838 - Centro, Vitória do Xingu - PA, devendo 

ali o interessado contatar o Jeidson de Oliveira, Responsável Técnico, ou 

pessoa por ela designada. 

 

12.2.3.5.2 - Faz-se necessária a visita técnica em função diversidade de 

estrutura tecnológica que a rede de ensino desta municipalidade possui, com 06 

escolas na sede do município e mais 18 escolas na zona rural totalizando 24 

unidades de ensino, das quais, 3 não possui acesso à internet. Para atender as 

escolas que não possuem acesso à internet a licitante vencedora deverá fazer in 

loco a instalação e configuração do sistema nos computadores das mesmas, que 

no caso das escolas da zona rural, podem estar até 120 quilômetros de distância 

e em estradas vicinais, o que certamente influenciará no custo de implantação 

à licitante vencedora, tais custos só são mensuráveis através da referida visita 

técnica. A observância integral das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação, evitará futuras alegações de desconhecimento 

das referidas características locais e resguardará esta administração de 

possíveis inexecução contratual, o que causaria além de um enorme prejuízo 

ao erário público confrontando assim com o princípio da economicidade, 

culminaria com a ineficácia no atendimento ao educando objetivo precípuo 

deste processo confrontando novamente com os princípios da administração 

pública, desta vez o princípio da eficiência. 
 

12.2.3.6 - Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

12.2.4 - Qualificação Econômico Financeira: 
 

12.2.4.1 - 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 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 
 

12.2.4.1.1 - 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. 

12.2.4.1.2 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da 

seguinte forma: 

 

12.2.4.1.2.1 - No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do 

Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 

empresa; 
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12.2.4.1.2.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia 

dos seguintes atos: Termo de Abertura, Ativo, Passivo, Demonstrações 

Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta 

Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações), 

no cartório competente. 

 

12.2.4.1.3 - O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, 

extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao 

período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira: 

 

12.2.4.1.3.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), 

obtido pela fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

12.2.4.1.3.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 

(um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

 

12.2.4.1.3.3 - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), 

obtido pela fórmula:  

 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

12.2.4.1.4 - Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos 

critérios mínimos acima estabelecidos; 

 

12.2.4.2 - 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 

estimado da contratação ou do lote. 

 

12.2.4.3 - Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, 

emitido pelo Conselho de Contabilidade, devidamente em dias. 

 

12.2.4.4 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a 

apresentação dos documentos exigidos nos subitens: 12.2.4.1 a 12.2.4.3; 

 

12.2.4.5 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 

da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 

não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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12.2.4.6 - Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo 

SPED que contém as informações do Balanço Patrimonial: Termo de Abertura, Termo 

de Encerramento, Ativo, Passivo e das Demonstrações Contábeis de Resultado do 

Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o comprovante de envio do registro 

do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED). Também deve 

ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos 

índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma disposta 

no subitem 12.2.4.1.3. 

 

12.2.4.7 - Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser 

apresentado o Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário.  

 

12.2.4.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será 

aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias consecutivos de 

antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão; 

 

12.2.5 – Documentos Complementares: 

 

12.2.5.1 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, 

diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO VII; 
 

12.2.5.2 – Atestado de Adimplência fornecida pela Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu (Departamento de Suprimentos e Serviços), que comprove que a licitante não 

se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal ou 

que nunca prestou serviço e/ou forneceu qualquer produto para esta municipalidade, 

que poderá ser solicitado via o e-mail: licitapmvx@gmail.com; 
 

12.2.5.3 - Declaração de recebimentos do Edital e seus anexos, conforme modelo 

ANEXO X; 
 

12.2.5.4 - Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme modelo ANEXO XI; 
 

12.2.5.5 - Declaração autorizando a PMVX para investigações complementares que se 

fizerem necessárias, conforme modelo ANEXO XII; 
 

12.2.5.6 - Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados, 

conforme modelo ANEXO XIII; 
 

12.2.5.7 - Comprovante de Retirada do Edital, emitido pelo Pregoeiro, conforme 

modelo ANEXO XIV; 
 

12.2.5.9 – As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa 

e nele faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, 

Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefone e e-mail), 

datilografada ou digitada, datada e assinada na parte final, pelo representante legal da 

licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 



 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos)  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

 

12.2.5.10 – Não será aceito os documentos com cópia ou impressos no verso. 

 

12.2.6 - O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (12.2.1) deverá possuir 

ramo de atividade compatível ao objeto licitado; 

 

12.2.7 - Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 

apresentados apurada pelo Pregoeiro, mediante simples conferência ou diligência, implicará 

na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o Ministério Público do 

Estado do Pará, para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes 

da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

12.2.8 - Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 

 

12.2.9 - 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; 

 

12.2.10 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação; 

 

12.2.11 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido 

m prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período 

mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

 

12.2.12 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação da 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 equiparada, com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização; 

 

12.2.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ato da sessão a nova data e horário para a 

continuidade da mesma; 

 

12.2.14 - 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; 

 

12.2.15 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor; 

 

12.2.16 - As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 

de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura 

da sessão deste Pregão; 
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13 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

13.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

13.1.1 - A proposta deverá ser apresentada conforme o modelo anexo II, em papel A4 timbrado 

da empresa e nele faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, 

CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones e e-mail), em 

01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e assinada na parte final, rubricada em todas 

as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou 

ressalvas e em PENDRIVE, na forma de Word e no Excel conforme modelo próprio emitido 

pelo sistema ASPEC. 

 

13.1.2 - apresentar a planilha de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor. 

 

13.1.3 - indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, 

número da Carteira de Identidade – RG ou outro documento equivalente, CPF, endereço 

completo e telefone) do responsável legal da empresa que assinará o contrato, informando o 

cargo que ocupa na empresa; 

 

13.1.4 - indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito 

de pagamento. 

 

13.1.5 - descrição e especificação claras e completas do objeto a ser executado e/ou fornecido, 

de acordo com as especificações técnicas (Anexo I), informar a marca somente para os itens: 

06 ao 08; 

 

13.1.6 - 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. 

 

13.1.7 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

14 - DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

 

14.1 – Os prazos para solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

deste Pregão, será da seguinte forma: 

 

14.1.1 – Pessoa Física (Cidadão), será até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

sessão inicial do certame. 
 

14.1.2 – Pessoa Jurídica (Licitante), será até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

sessão inicial do certame. 
 

14.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida o Pregoeiro Sr. 

JOAQUIM DOS SANTOS MENDES designado pela Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu para 

conduzir os trabalhos relativos ao Pregão Presencial SRP nº 9/2022-033-FME, desde que apresentada 

por escrito, observado o prazo estabelecido no subitem 14.1, devendo ser sempre por escrito, 

protocolado no Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e Contratos) da 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado na Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro 

Centro, Vitória do Xingu/PA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Os esclarecimentos serão prestados 

pelo Pregoeiro, por escrito, mediante correspondência enviada por correspondência ao endereçado e 
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e-mail a todos os interessados e disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

www.vitoriadoxingu.pa.gov.br meio do módulo “Licitações - Pregão para Registro de Preços”. 

 

14.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da Lei. 

O interessado deverá apresentar petição dirigida o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu, a ser protocolado no Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e 

Contratos) da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado na Av. Manoel Félix de Farias 

s/n, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, no horário de 08:00 às 12:00 horas, observado o prazo 

previsto no subitem 14.1.1 e 14.1.2 deste ato convocatório e atendendo, obrigatoriamente, às 

seguintes exigências: 

 

a) - fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 

b) - se PESSOA FÍSICA (CIDADÃO), a petição deverá vir acompanhada do documento de 

identidade de seu signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório 

competente, observando-se, no entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei Federal n. 

8.666/93;  

 

c) - se PESSOA JURÍDICA (LICITANTE), a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto 

ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 

administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes 

específicos para impugnar o edital da presente licitação), conforme o caso, caso a procuração 

não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu 

subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 
 

14.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 14.3, alínea “c”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito 

(artigo 13 CPC). 
 

14.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo Pregoeiro, a impugnação ao 

Edital não poderá ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou 

desinteresse processual do impugnante. 
 

14.4 - O Pregoeiro decidirá sobre a petição de impugnação a este Edital, com o apoio da Procuradoria 

Geral do Município, conforme o caso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado de sua 

protocolização. 
 

14.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e 

marcada nova data para a realização do certame.  
 

14.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por e-mail sem que seja 

apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 14.3 e, na forma prevista pela alínea “b” 

ou “c” do referido subitem, conforme o caso. 

 

14.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 14.3, acarreta a 

decadência do direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

 

14.8 - Após o Pregoeiro haver declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar expressa, 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A síntese dos motivos alegados para recorrer será  
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lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de lavratura da 

Ata, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 

apresentarem as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

14.8.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 14.3, alínea “c”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito 

(artigo 13 CPC). 

 

14.8.2 - O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Educação, por intermédio do 

Pregoeiro referido no subitem 14.2, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informando, com as impugnações dos demais licitantes, se houver, ao Secretário Municipal 

de Educação para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

14.8.3 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências:  

 

a) - fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;  

 

b) - ser a peça recursal assinada por sócio pessoa designada para a administração da 

sociedade, ou procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas 

posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de 

procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes específicos 

para recorrer de todas as fases da presente licitação), conforme o caso, caso a 

procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório 

competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la;  

 

c) - protocolado no Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e 

Contratos) da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado na Av. Manoel 

Félix de Farias s/n, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, no horário das 08:00 às 12:00 

horas, dentro do prazo estabelecido pelos subitens 14.1.1 e 14.1.2, no caso dos subitens 

14.1.1 e 14.1.2 é quando for o caso de impugnação de Edital, no caso de contestações 

referente a habilitação e proposta será o prazo estabelecido no 14.8. 

 

14.8.4 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 14.8.2 alínea “b”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito 

(artigo 13 CPC). 

 

14.8.5 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pelo Pregoeiro, o recurso não 

poderá ser conhecido por falta de legitimidade ativa do signatário ou desinteresse processual 

do recorrente. 

 

14.9 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso, e a adjudicação do objeto do certame, pelo Pregoeiro, ao licitante declarado vencedor.  
 

14.10 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas 

a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem 

as contra-razões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata. 
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14.11 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail sem que seja 

apresentado o original no prazo estabelecido no subitem 14.8. 

 

14.12 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. O acolhimento do recurso 

importará a validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento. 

 

14.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial da União, Diário 

Oficial do Município, no site oficial da Prefeitura www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e no quadro de 

avisos da Unidade Gestora. 

 

14.14 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente 

protelatório serão objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito à 

ampla defesa, na forma da lei. 

 

14.15 - Após a realização do Pregão, os autos do respectivo processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados, na Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, Vitória do 

Xingu/PA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

 

14.16 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

 

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 - 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. 

 

15.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

16 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

 

16.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 

16.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

do (s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
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16.5 - Colhidas às assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata nos 

Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, no site oficial da Prefeitura 

www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e no quadro de avisos da Unidade Gestora. 

 

16.6 - As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro 

de Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 

 

16.7 - Caso a fornecedora primeira classificado, após convocação, não comparecer ou recusar a 

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, o 

Departamento de Suprimentos e Serviços (setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 

Vitória do Xingu/PA, convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do 

primeiro classificado na licitação. 

 

16.8 - Decorridos 90 (noventa) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para 

a assinatura do Termo de Registro de Preços e Execução dos Serviços, os licitantes estarão liberados 

dos compromissos assumidos. 

 

16.9 - A Ata Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar 

da data de publicação de seu extrato, conforme Decreto nº 7.892/2013. 

 

16.10 - As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei n. º 8.666/93 e 

suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazos estabelecidos na Lei, 

devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração; 

 

17 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

17.1 - Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços relativos a execução dos serviços, para contratações futuras; 

 

17.2 - Ata de Registro de Preços – Documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da ata, 

órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas;  

 

17.3 - Órgão Gerenciador – Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata 

de Registro de Preços dele decorrente;  

 

17.3.1 - O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED; 

 

17.4 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 

preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;  

 

17.4.1 - É participante o seguinte órgão: 

 

17.4.1.1 – Secretaria Municipal de Educação de Vitoria do Xingu - SEMED – CNPJ: 

14.811.402/0001-80;  
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17.5 - Detentor da Ata – Licitante (s) vencedor (es) do certame na modalidade Concorrência ou 

Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços.  

 

17.6 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01 (um) ano, 

computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente.  

 

17.7 - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os 

procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.  

 

17.8 - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 

instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo ao disposto no artigo 57, da Lei nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, podendo a formalização, dar se na forma do §4º do artigo 62, do 

mesmo diploma.  

 

17.9 - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em órgão 

oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;  

 

17.10 - Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a ordem de 

classificação das empresas constantes da Ata; e  

 

17.11 - Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte, 

obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da Lei nº. 

8.666/93;  
 

17.12 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

sendo assegurada ao Detentor da Ata a preferência de execução dos serviços e/ou fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

17.13 - Quando das efetivas contratações, a Administração promoverá verificação da compatibilidade 

do preço com o constante no artigo 17 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, “os preços 

registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II 

do caput do art. 65 da Lei nº. 8666/93”;  

 

17.14 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os representantes 

para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá 

efeito de compromisso de execução dos serviços e/ou fornecimento nas condições estabelecidas;  
 

17.15 - Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Município de Vitória do Xingu - 

PA e no site oficial www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, para orientação da Administração;  
 

17.16 - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de instrumento 

contratual ou emissão de nota de EMPENHO de despesa, observado o disposto no §2º do art. 62 da 

Lei nº 8.666, de 1993;  
 

17.17 - O Departamento de Licitações promoverá trimestralmente pesquisa de preços, visando 

verificar se os preços registrados são compatíveis com a dinâmica do mercado, devendo ser 

formalizado por escrito e anexado à Ata de Registro de Preços;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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17.18 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

 

17.19 - O Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata 

promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata;  

 

17.20 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço 

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  

  

a) - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado no mercado;  

 

b) - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e  

 

c) - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade 

de negociação;  

 

17.21 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante 

requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:  
 

a) - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de execução dos serviços e/ou fornecimento;  

 

b) - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação; e 

 

c) - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa.  

 

17.22 - O Detentor da Ata terá seu registro cancelado quando:  

 

a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
 

b) - Não retirar a respectiva nota de empenho, instrumento equivalente ou assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
 

c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

 

d) - Tiver presentes razões de interesse público; e 

 

e) - O Cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurando o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração.  

 

17.23 - O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência 

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;  
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17.24 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer outro 

Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem;  

 

17.25 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da 

Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e os respectivos preços a serem praticados, 

obedecidos a ordem de classificação;  

 

17.26 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não pela execução dos serviços e/ou o fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que esta execução e/ou fornecimento, não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas;  

 

17.27 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá 

permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços 

para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;  

 

18 - DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO  

 

18.1 – O Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e Contratos) da Prefeitura 

Municipal de Vitória do Xingu/PA, avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações 

necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais variações nos preços 

registrados. 

 

18.2 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-

financeiro, serão publicadas nos Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, no site oficial da 

Prefeitura www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e no quadro de avisos da Unidade Gestora. 

 

18.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

praticado no mercado, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED, órgão 

gerenciador, deverá: 

 

18.3.1 - Convocar o fornecedor detentor do preço registrado visando à negociação para a 

redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

 

18.3.2 - Liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso assumido, quando 

frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados; 

 

18.3.3 - Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa 

desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando 

igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação. 

 

18.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor 

do preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Órgão Gerenciador / Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu poderá: 

 

18.4.1- negociar os preços; 
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18.4.2 - frustrada a negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso 

assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido da execução e ou fornecimento; 

 

18.4.3 - convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses ou 

concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual 

oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação.  

 

18.5 - Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu 

– SEMED, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

19.1- O fornecedor terá seu preço registrado cancelado quando: 

  

 19.1.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

19.1.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

19.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

19.1.4 - a Administração tiver presentes razões de interesse público. 

 

19.2 - O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas no item anterior, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Secretaria 

Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED. 

 

19.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços, na ocorrência de fato 

superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, devidamente comprovado. 

 

20 – DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

20.1 - Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), no prazo de 02 (dois) dias úteis contados de 

sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

 

20.2 - O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, 

prorrogável na forma do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

20.3 - Previamente à contratação, a Administração verificará a manutenção das condições de 

habilitação, cujos documentos serão anexados aos autos do processo. 

 

20.3.1 - Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante 

o contratante no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

no edital e anexos. 

 

20.4 - 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 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

 

20.5 - O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

20.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

20.6.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

20.7 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

 

20.8 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

20.9 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à 

Administração. 

 

21 - DO REAJUSTE 
 

21.1 - O preço é fixo e irreajustável. 
 

21.2 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 

às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892 de 2013. 
 

22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

22.1 - O prazo de entrega deverá ser no MÁXIMO 05 (cinco) dias após a assinatura da ata de registro 

de preços e/ou contrato e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO 

CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 
 

22.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação.  
 

22.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Secretário Municipal Educação da Cidade de Vitória do 

Xingu/PA, GESTOR da Ata deste oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando 

a critério da autoridade competente acolher ou não o requerimento da contratada. 
 

22.4 - A empresa registrada na Ata deverá executar e/ou fornecer somente o produto que atendam 

integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de 

TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos 

propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 
 

22.5 - As unidades administrativas competente do órgão participante acompanhará a qualidade dos 
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produtos, fornecidos, verificando se suas características encontram-se em conformidade com as 

Normas, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, via 

protocolo. 
 

22.6 – A execução dos serviços será inspecionado (qualitativa e quantitativamente) na hora da 

entrega. 
 

22.7 - A critério da Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED, os serviços, 

poderão ser executados diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a 

cargo da CONTRATADA. 
 

22.8 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento do objeto deverá saná-la 

IMEDIATAMENTE.  
 

22.9 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão 

Permanente de Recebimento do objeto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à 

autoridade máxima do órgão participante para aplicação de penalidades em coordenação com o órgão 

gerenciador do registro de preços, nos termos do Decreto nº 7.892/2013. 
 

22.10 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado a execução e/ou fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa 

sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 

instrumento. 

 

22.11 – O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a má 

fé do fornecedor ou condições inadequadas de uso dos mesmos.  

 

22.12 - O horário de entrega do material, deverá obedecer às normas internas da administração.  

 

22.13 - A empresa deverá indicar na (s) nota (s) fiscal (is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

  

 22.13.1 - especificação correta do objeto  

 22.13.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato;  

 

22.14 - Reserva-se a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED o direito de 

solicitar da empresa contratada (fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), 

expedido por empresas competentes sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do 

Xingu – SEMED. 

 

22.15 - Reserva-se a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED o direito de 

solicitar do fabricante informações relacionadas aos materiais. 

 

22.16 – Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados no local abaixo relacionado: 
 

22.16.1 - Em todas as Unidades Escolares; 

 

22.17 - O acompanhamento da execução do Contrato ficará a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU – SEMED e ÓRGÃO PARTICIPANTE Contratante, 
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mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 
 

22.18.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar a execução e/ou fornecimento, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II - Comunicar eventuais falhas na execução e/ou fornecimento, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 

fatos relevantes relacionados com a execução e/ou fornecimento; 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 
 

22.19 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

23.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 
 

23.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
 

23.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 

 

23.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a execução e/ou fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à 

Contratante. 
 

23.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  
 

23.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições 

de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, 

comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

23.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
 

23.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

23.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  
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23.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

23.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução e/ou 

fornecimento; 

 

23.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  
 

23.2 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 
 

23.2.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 

24 - DO PAGAMENTO 
 

24.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item (ns) licitado, 

sempre após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota 

Fiscal. O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 
 

24.1.1 – O Pagamento será em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

24.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias e deverá acompanhar a respectiva todas as Certidões de Regularidade Fiscal 

e Trabalhista, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado 

na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, acompanhada 

ainda dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 
 

24.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
 

24.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o 

pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
 

24.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 

adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento dos produtos 

pela CONTRATADA. 
 

24.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a entrega do 

objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato; 
 

24.1.7 - Poderá Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED, deduzir do 

montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas 

pela contratada; 

 

24.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  
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24.1.8.1 - especificação correta do objeto, e  

24.1.8.2 - número da licitação e contrato. 
 

25 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
 

25.1 - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

25.1.1 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

25.2 - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 

durante a fase competitiva. 
 

25.3 - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas no Decreto n° 7.892/2013. 

 

26 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

26.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

 

26.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 

da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

26.1.2 - apresentar documentação falsa; 

26.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

26.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

26.1.5 - não mantiver a proposta; 

26.1.6 - cometer fraude fiscal; 

26.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 
 

26.2 - 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. 
 

26.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
           

26.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993: 

26.3.1.1 - advertência por escrito; 

26.3.1.2 - multas: 

26.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido 

os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada 

sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 

a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) 

hora; 

b) - 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª 

(décima) hora; 
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c) - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) 

à 20.ª (vigésima) hora. 
 

26.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério 

da Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 

26.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor global do registro. 

26.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Vitória do Xingu e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 

 

26.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 

26.5 - 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 Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

26.6 - 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. 

 

26.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED, em nome da CONTRATADA e, 

caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

 

26.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

26.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução e/ou fornecimento 

decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

26.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

27 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

27.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a 

seguir: 

 
PARTICIPANTE: 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

12 122 0004 2.047 - Manutenção da Secretaria de Educação 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 

28 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
 

28.1 - No interesse da Administração Pública, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do 

Xingu – SEMED poderá: 
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a) - modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua 

realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas; 

b) - revogar a licitação 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 provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 
 

28.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 
 

28.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 

procedimento licitatório. 
 

29 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

29.1 - O presente Edital, seus Anexos, as propostas, juntamente com os documentos que as instruírem 

e a documentação de habilitação analisada serão juntados ao respectivo processo administrativo 

licitatório. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.  

 

29.2 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e à aferição do ofertado, 

bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar suas decisões.  

 

29.3 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente devidamente justificado pelo proponente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

29.4 - É vedado ao fornecedor detentor do preço registrado: 

 

29.4.1 - a subcontratação total ou parcial do objeto do preço registrado em consequência da 

presente licitação; 

29.4.2 - a associação do licitante vencedor com outrem;  

29.4.3 - a cessão ou transferência, total ou parcial, sendo permitida a fusão, cisão ou 

incorporação, desde que não afetem o cumprimento das obrigações constantes da ata de 

Registro de Preços. 

 

29.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas, 

não cabendo a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED, órgão gerenciador 

deste Registro de Preços, em nenhum caso, responsabilidade por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

29.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.  
 

29.7 - 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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29.8 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado, nos 

termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

29.9 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

29.10 - A Administração Pública poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no 

Edital, sendo-lhe lícito promover a invalidação parcial ou total da licitação. 

 

29.11 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previstos na 

Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

 

29.12 - Poderão participar como carona neste Registro de Preços, outros entes ou órgãos públicos e 

pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do Decreto nº 7.892/2013. 

 

29.13 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início, inclui-se o do 

vencimento e consideram-se os dias consecutivos. 

 

29.14 - 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. 

 

29.15 - 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. 
 

29.16 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

29.17 - 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. 

 

30 - DA FRAUDE À LICITAÇÃO 

 

30.1 - A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem 

em atos contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata 

representação ao Ministério Público Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à 

apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de 

processo administrativo para os fins estabelecidos no Art. 88, da Lei n° 8.666/93. 

 

Vitória do Xingu/PA, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

 

GRIMÁRIO REIS NETO 
Secretário Municipal de Educação 

JOAQUIM DOS SANTOS MENDES 
Pregoeiro– Decreto nº. 043/2022 
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU – SEMED, 

pretende contratar, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto 

nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital 

e seus Anexos, empresa especializada em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão 

educacional aplicado exclusivamente ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de 

software, manutenção evolutivas e corretivas, serviço de conversão de dados legado, serviço de 

capacitação, implantação, suporte e atendimento técnico de todos aplicativos e módulos, com o 

objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para 

contratações futuras, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto nº 7.892/2013. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS  
 

2.1 - O Poder Executivo do Município de Vitória do Xingu vem buscando novos métodos e meios 

gerenciais visando melhorar ainda mais a gestão da educação municipal no que tange a Secretaria 

Municipal de Educação SEMED – com foco no aprimoramento do atendimento ao cidadão e dos seus 

servidores, enquadramento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis que regulam 

as atividades de gestão pública municipal e nos avanços tecnológicos que impulsionam os Governos 

Municipais a elaborar novos meios de controle, aperfeiçoar os seus processos operacionais e aumentar 

a sua eficiência, resultando em ganhos de produtividade e redução nos gastos.  

 

2.2 - Em convergência aos anseios do município que hoje em dia ainda utiliza uma série de 

procedimentos manuais, o que no cenário atual não são mais aceitáveis, e que isso principalmente 

prejudica a prestação de serviços públicos do município, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA DO XINGU - Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED visa 

através deste processo, promover a automatização dos procedimentos administrativos com softwares, 

modernos e ágeis, que permitam uma gestão moderna e integrada da SEMED e ESCOLAS, tais quais, 

Gestão Acadêmica, Pedagógica, Gestão de Diário de Classe e Gestão de Desempenho Educacional, 

além do Gerenciamento Administrativo de Servidores, Docentes e não Docentes, Transporte Escolar, 

Merenda Escolar, Compras, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, com a alimentação diária de 

dados, possibilitando a elaboração e emissão de relatórios de acompanhamento das atividades, bem 

como a emissão de relatórios consolidados, desta forma atendendo aos requisitos necessários ao 

atendimento das legislações internas e externas do município. 

 

2.3 - Tudo em conformidade com a justificativa expressa no ofício nº 412/2022-SEINFRA, em anexo, 

que originou este processo licitatório. 

 

2.4 - A continuidade do serviço público é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos 

gestores, tendo em vista que a interrupção dos mesmos causaria transtornos à população em geral.  

 

2.5 - O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de materiais comuns, de que trata 

a Lei nº 10.520/2002, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas 

usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão. 
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2.6 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 
 

3.1 - Constituem objeto do presente certame a contratação de empresa especializada em 

desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor 

público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos, conforme especificações abaixo: 

 

LOTE 01                              

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UNID. V. UNIT. V. TOTAL 

0001 

01 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos sistemas/ 

módulos de Gestão Acadêmica (web/desktop), 

Matrículas Online Portal de Matrículas (web), Diário 

de Classe (web/desktop), Diário/Portal do 

Aluno/Responsável (web). 

1 UNID.  R$ 6.966,67 R$ 6.966,67 

0002 

02 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação : 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos 

sistemas/módulos de Gestão Pedagógica (web). 

1 UNID.  R$ 6.966,67 R$ 6.966,67 

0003 

03 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos 

sistemas/módulos de Gerenciamento de Avaliações 

Educacionais (web) com capacitação de professores 

multiplicadores? para elaboração de itens 

1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

0004 

04 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos sistemas/ 

módulos de. Lotação e Recursos Humanos (web) 

1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

0005 

05 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos 

sistemas/módulos de Gerenciamento de Avaliação 

Funcional (web) com capacitação de professores 

multiplicadores para elaboração de itens 

1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

0006 

06 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação : 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos sistemas/ 

módulos de Gestão de Transporte Escolar (web). 

1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

0007 
07 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 
1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
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Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos sistemas/ 

módulos de. Gestão de Compras & Contratos (web). 

0008 

08 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos sistemas/ 

módulos de. Gestão de Alimentação Escolar (web). 

1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

0009 

09 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: Especificação: 

Serviços técnicos especializados de capacitação de 

servidores para a correta utilização dos sistemas/ 

módulos de. Gestão de Almoxarifado (web). 

1 UNID.  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

0010 

SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS: 

Especificação: Serviço de conversão de dados legado 

referente aos anos letivos de 2011 à 2021 - A. Cadastro 

de 24 Escolas no padrão do educacenso, mais os dados 

adicionais específicos do município. B. Dados 

históricos da movimentação das Escolas dos anos 

letivos de 2011 à 2021 no padrão do educacenso mais 

dados adicionais específicos do município. C. Cadastro 

de Funcionários no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais relativos as informações contratuais e 

a carreira dos funcionários (Nível, Classe e Referência). 

D. Dados da movimentação da vida funcional dos 

servidores, tais como, licenças, atestados, lotação, 

cedência, com início e fim das referidas 

movimentações e carga horaria para as movimentações 

de lotação. E. Cadastro do Alunos no padrão do 

educacenso, mais os dados adicionais específicos do 

município. F. Dados da movimentação das matriculas 

dos alunos referentes aos alunos letivos de 2011 à 2022 

no padrão do educacenso mais dados adicionais 

específicos do município. G. Cadastro de Turmas no 

padrão do educacenso, mais os dados adicionais 

específicos do município. H. Vinculação dos 

componentes curriculares, docentes titulares e docentes 

substitutos, quantidade de aulas anuais e carga horária 

mensal e anual. I. Vinculação dos auxiliares de turmas, 

no padrão do eduacenso e quantidade de aulas aunais e 

carga horaria, mensal e anual. J. Vinculação dos alunos 

matriculados nas turmas, no padrão do educacenso 

mais os dados adicionais específicos do município. K. 

Dados de frequências, notas, conceitos, pareceres e 

acompanhamento extracurriculares com os seus 

respectivos resultados finais de todas as matriculas de 

todas as escolas referentes aos alunos letivos de 2011 à 

2021. L. Históricos Escolares dos anos letivos de 2011 

à 2022 no padrão do município mais dados adicionais 

específicos do município. 

1 UNID.  R$ 5.983,33 R$ 5.983,33 

0011 
SISTEMA/MÓDULOS: GERENCIAMENTO DE 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL (WEB); 
53760 UNID.  R$ 0,27 R$ 14.515,20 
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0012 
SISTEMA/MÓDULOS: GERENCIAMENTO DE 

AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS (WEB) 
53760 UNID.  R$ 2,60 R$ 139.776,00 

0013 

SISTEMA/MÓDULOS: GESTÃO ACADÊMICA 

(WEB/DESKTOP) Especificação: Portal de Matrículas 

Online (web), Diário de Classe (web/desktop), Portal 

do Aluno/ Responsável (web) e Gestão Pedagógica 

(web). 

53760 UNID.  R$ 0,93 R$ 50.158,08 

0014 
SISTEMA/MÓDULOS: GESTÃO DE 

ALMOXARIFADO (WEB) 
53760 UNID.  R$ 0,27 R$ 14.515,20 

0015 
SISTEMA/MÓDULOS: GESTÃO DE COMPRAS & 

CONTRATOS (WEB) 
53760 UNID.  R$ 0,27 R$ 14.515,20 

0016 
SISTEMA/MÓDULOS: GESTÃO DE FROTA & 

TRANSPORTE ESCOLAR (WEB) 
53760 UNID.  R$ 0,27 R$ 14.515,20 

0017 
SISTEMA/MÓDULOS: GESTÃO DE MERENDA 

ESCOLAR (WEB) 
53760 UNID.  R$ 0,27 R$ 14.515,20 

0018 
SISTEMA/MÓDULOS: LOTAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS (WEB) 
53760 UNID.  R$ 0,27 R$ 14.515,20 

Total do lote :  R$ 338.941,95 

 

3.1 - Os softwares/módulos nas versões desktop-offline devem ser executados na plataforma 

operacional Windows 7 ou superior, bem como, em qualquer outra plataforma através de pelo 

menos um dos navegadores de internet atualmente mais usados no mercado, como, Microsoft 

Edge, Chrome, Firefox, Safari e Opera todas nas versões mais atuais dos respectivos 

navegadores. 

 

3.2 - Os bancos de dados que serão utilizados pelos softwares/módulos em plataforma 

desktop-offline deverão ser do tipo SGDB, distribuído prioritariamente com licença gratuita, 

para atender o princípio da economicidade do erário público, desde que existam empresas 

ativas no mercado de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico no referido banco 

de dados. A proponente que ofertar os softwares/módulos em banco de dados com licença de 

uso paga, deverá arcar com os custos da referida licença de uso, bem como, arcar com os 

custos de instalação, manutenção e demais softwares que forem necessários para mantê-lo em 

funcionamento durante o período de vigência do contrato. 

 

3.3 - A conversão de dados compreende a migração dos dados existente em 56 bases de dados 

SQL Server 2005 das escolas da rede municipal de ensino e 01 base de dados SQL Server 

2012 da Secretária Municipal de Educação, as bases de dados em conjunto possuem: 

 

a) - Cadastro de 24 Escolas no padrão do educacenso, mais os dados adicionais 

específicos do município; 

b) - Dados históricos da movimentação das Escolas dos anos letivos de 2011 à 2021 

no padrão do educacenso mais dados adicionais específicos do município; 

c) - Cadastro de Funcionários no padrão do educacenso, mais os dados adicionais 

relativos as informações contratuais e a carreira dos funcionários (Nível, Classe e 

Referência); 

d) - Dados da movimentação da vida funcional dos servidores, tais como, licenças, 

atestados, lotação, cedência, com início e fim das referidas movimentações e carga 

horaria para as movimentações de lotação; 

e) - Cadastro do Alunos no padrão do educacenso, mais os dados adicionais 

específicos do município; 
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f) - Dados da movimentação das matrículas dos alunos referente aos alunos letivos de 

2011 à 2021 no padrão do educacenso mais dados adicionais específicos do município; 

g) - Cadastro de Turmas no padrão do educacenso, mais os dados adicionais 

específicos do município; 

h) - Vinculação dos componentes curriculares, docentes titulares e docentes 

substitutos, quantidade de aulas anuais e carga horária mensal e anual;  

i) - Vinculação dos auxiliares de turmas, no padrão do educacenso e quantidade de 

aulas aunais e carga horaria, mensal e anual; 

j) - Vinculação dos alunos matriculados nas turmas, no padrão do educacenso mais os 

dados adicionais específicos do município; 

k) - Dados de frequências, notas, conceitos, pareceres e acompanhamento 

extracurriculares com os seus respectivos resultados finais de todas as matriculas de 

todas as escolas referentes aos alunos letivos de 2011 à 2021;  

l) - Históricos Escolares dos anos letivos de 2011 à 2021 no padrão do município mais 

dados adicionais específicos do município; 

 

ATENÇÃO: MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

- O Ambiente que irá ser realizado a licitação, terá espaço adequado para acomodação dos licitantes, 

com os seus devidos distanciamentos. 
 

- Terá produtos de higienização para todos como álcool gel, sabão liquido, toalha de papel e etc... 
 

- O uso de máscaras será obrigatório, sem a mesma o licitante não entrará na sala de realização do 

certame. 
 

- Só poderá ficar no local um representante por empresa. 

 

4 - ACORDO DE NÍVEL DE SUPORTE TÉCNICO 

 

4.1 - O suporte técnico deverá ser prestado exclusivamente aos técnicos indicados pela 

CONTRATANTE como Técnicos de Referência e deve ter por objetivo a correção de falhas ou 

inconsistências detectadas de forma a garantir o pleno, correto e seguro funcionamento dos 

sistemas/módulos; 

 

4.2 - O suporte técnico remoto e/ou in loco deverá ser prestado pela licitante contratada de segunda 

a sexta-feira em dias úteis das 09:00 às 17:00 horas, mediante requisição (chamado), devidamente 

registrado em sistema de gerenciamento de chamados que deverá ser disponibilizado pela licitante 

contratada através da rede mundial de computadores (internet), o qual deve permitir o 

acompanhamento da situação do chamado através do número de protocolo; 

 

4.3 - Entenda-se por dia não útil, sábados, domingos, feriados nacionais, feriados estaduais da 

unidade federativa da CONTRATANTE, bem como, os feriados municipais do município da 

CONTRATANTE. 

 

4.4 - As solicitações poderão envolver qualquer atividade relacionada aos serviços contratados, tais 

como:  

 

a) - Correção de funcionalidades que não estejam funcionando conforme proposto; 

b) - Sugestão de melhoria das funcionalidades existentes; 

c) - Sugestão de funcionalidades em futuras versões do sistema; 
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d) - Realização de outras atividades, não especificadas acima, inerentes aos serviços 

contratados. 

 

4.5 - O sistema para registro das solicitações deverá identificar, no mínimo, as seguintes informações: 

o autor da solicitação, a descrição da solicitação, a data de registro da solicitação, a prioridade da 

solicitação (ALTA, MÉDIA OU BAIXA), um indicador de reincidência (para informar quando se 

tratar de um problema reincidente), o tempo estimado para sua execução, o tempo efetivamente 

consumido na sua execução, a aceitação ou não da sua execução; 

 

4.6 - Para definição da prioridade, o autor da solicitação irá considerar a tabela abaixo: 

 

Tabela de definição de Nível de Prioridade 

Nível Descrição 
Tempo de 

Solução 

Alto 
Problemas de alta relevância ou emergenciais na utilização dos sistemas/módulos, 

que cause a indisponibilidade total de um sistema ou módulo. 

Em até 24 horas 

úteis. 

Médio 
Problemas de média relevância relacionados à utilização dos sistemas/módulos, 

que causem indisponibilidade de uma ou mais funcionalidade dos mesmos. 

Em até 48 horas 

úteis. 

Baixa 

Problemas de baixa relevância, relacionados à utilização dos sistemas/módulos, 

que não causem indisponibilidade dos sistemas/ módulos, sendo contornável por 

procedimento paliativo sem grandes esforços ou retrabalho, bem como, 

esclarecimento de dúvidas ou similar. 

Em até 72 horas 

úteis. 

 

4.7 - Todos os prazos para atendimento do suporte técnico começarão a ser contados a partir da 

abertura do chamado no sistema de registro de chamados da licitante contratada; 

 

4.8 - Para definição dos indicadores de resolução de chamados de suporte técnico mensal será 

utilizada a tabela abaixo: 

 
Indicadores Forma de Cálculo Meta 

Índice de Solicitações Atendidas no Prazo (Quantidade de chamados atendidas no prazo / 

Quantidade de chamados registrados) x 100 
90% 

Índice de Solicitações Relacionadas a Problemas 

Reincidentes Registradas no Período 

(Quantidade de chamados relacionadas a problemas 

reincidentes registradas / Quantidade de chamados 

registrados) x 100 

10% 

 

4.9 - A licitante vencedora deverá prover relatórios sobre o registro, a execução e a situação das 

solicitações feitas ao seu suporte técnico, dando subsídios à CONTRATANTE calcular os índices de 

atendimento das solicitações definidos na tabela 8.8, do presente Termo de Referência. 

 

4.10 - Pela inexecução total ou parcial deste acordo de nível de suporte técnico mensal, garantida a 

ampla defesa, a licitante contratada ficará sujeita a multa de 2% (dois por cento) no valor da parcela 

do mês em que a referida inexecução for identificada; 

 

4.11 - Não se encaixam, nos prazos e nos indicadores acima descritos neste Termo de Referência, 

problemas cuja resolução dependa da infraestrutura de hardware, software ou licença de uso de 

responsabilidade da CONTRATANTE; 

 

4.12 - Para solicitações diferente das descritas no item 8.4, e que, forem consideradas pela licitante 

contratada como, adaptativas e/ou evolutivas e implicarem em modificações e/ou novos produtos, 
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novas funções ou rotinas e/ou ainda alterações na estrutura dos sistemas/módulos, devidamente 

comprovada pela mesma, a licitante contratada obriga-se a apresentar orçamento prévio e somente 

poderá executar os serviços com autorização expressa e formal da CONTRATANTE. 

 

4.13 - A CONTRATANTE deverá comunicar à licitante contratada as alterações nas legislações 

federal, estadual e municipal que exerçam influência direta ou indireta nos resultados produzidos 

pelos sistemas/módulos contratados, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a 

data de sua publicação e o início de sua vigência, se for o caso. A CONTRATANTE compromete-se, 

ainda, a atuar como interlocutora da CONTRATADA, quando necessário, junto aos órgãos 

reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 

 

5 - SIGILO DOS DADOS 

 

5.1 - Informações Confidenciais significam todas as informações, know-how, documentos, 

programas de computador e documentação, códigos fonte, relatórios, dados financeiros ou outros 

dados, registros, formulários, ferramentas, produtos, serviços, metodologias, pesquisa, conhecimento 

técnico, planos de marketing, segredos comerciais e outros materiais tangíveis ou intangíveis, 

armazenados ou não, compilados ou reproduzidos a termo, seja físico, eletrônico ou gráfico, por 

escrito, ou por qualquer meio, que seja revelado e/ou repassado à CONTRTADA ou à 

CONTRATANTE. 

 

5.2 - A CONTRATADA obriga-se a observar e guardar sigilo sobre informações relativas a: 

 

5.2.1 - Dados pessoais e profissionais das pessoas físicas e jurídicas presentes nos cadastros 

do sistema de propriedade da CONTRATANTE; 

 

5.2.2 - Dados financeiros e contábeis, não podendo utilizar ou divulgar tais informações para 

qualquer fim, sob as penas da lei geral de proteção a dados, salvo para garantia de direito ou 

apuração de prática de ato ilícito solicitado formalmente pelo poder judiciário de qualquer 

natureza. 

 

5.3 - A CONTRATANTE obriga-se a observar e guardar sigilo de modo a: 

 

5.3.1 - Não permitir o acesso de pessoas à plataforma que por sua condição natural não tenham 

direito sem a expressa autorização da CONTRADA; 

 

5.3.2 - Tomar todas as providências necessárias para impedir a reprodução ou revelação de 

Informações confidenciais da CONTRATADA, pelo menos de forma equivalente às 

providências que toma para proteger suas próprias informações; 

 

5.3.3 - Não revelar a terceiro as metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, 

patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude do presente Contrato; 

 

6 - DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATRIMONIAL 

 

6.1 - A CONTRATADA reconhece que não possui qualquer direito a propriedade e a titularidade 

intelectual e patrimonial sobre os DADOS inserido pela CONTRATANTE e concorda que não 

incidirá em inconsistências em relação a tal propriedade. A CONTRATADA reconhece ainda, que, a 

outorga não lhe concede qualquer propriedade sobre os DADOS ou quaisquer direitos, senão aqueles 

de armazenamento e guarda enquanto durar a vigência do contrato. 
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6.2 - A CONTRATADA compromete-se ao fim da vigência do contrato e seus aditivos entregar em 

até 30 dias todos os dados de propriedade da CONTRATANTE em arquivos no formato CSV 

separados por entidades de modo a permitir a sua utilização futura a critério da CONTRATANE. 

 

6.3 - A CONTRATANTE reconhece que não possui qualquer direito a propriedade e a titularidade 

intelectual e patrimonial sobre os SOFTWARES que compõem a plataforma e concorda que não 

incidirá em inconsistências em relação a tal propriedade. A CONTRATANTE reconhece ainda, que, 

a outorga não lhe concede qualquer propriedade sobre o SOFTWARE ou quaisquer direitos, senão 

aqueles especificados na presente cláusula. 

 

6.4 - Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados futuros, metodologias e 

inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em 

virtude do presente Contrato, serão de propriedade exclusivamente do titular do Registro do Software. 

 

7 - DO RECEBIMENTO 
 

7.1 - O prazo de entrega deverá ser no MÁXIMO 15 (quinze) dias após a assinatura da ata de registro 

de preços e/ou contrato e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO 

CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

7.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado 

pedido de prorrogação.  

 

7.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Secretário Municipal Educação da Cidade de Vitória do 

Xingu/PA, GESTOR da Ata deste oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando 

a critério da autoridade competente acolher ou não o requerimento da contratada. 

 

7.4 - A empresa registrada na Ata deverá executar e/ou fornecer somente o produto que atendam 

integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de 

TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos 

propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 

 

7.5 - As unidades administrativas competentes do órgão participante acompanhará a qualidade do 

material, fornecido, verificando se suas características encontram-se em conformidade com as 

Normas, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, via 

protocolo. 

 

7.6 - A critério da Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED, o material, 

poderá ser entregue diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo 

da CONTRATADA. 
 

7.7 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento do objeto deverá saná-la 

IMEDIATAMENTE.  
 

7.8 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão Permanente 

de Recebimento do objeto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade máxima 

do órgão participante para aplicação de penalidades em coordenação com o órgão gerenciador do 

registro de preços, nos termos do Decreto nº 7.892/2013. 
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7.9 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 

considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

7.10 – O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição do item fornecido, desde que 

comprovada a má fé do fornecedor ou condições inadequadas de uso dos mesmos.  

 

7.11 - O horário de entrega do material, deverá obedecer às normas internas da administração.  

 

7.12 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

 

 7.12.1 - especificação correta do objeto, e 

 7.12.2 - número da licitação e contrato;   

 

7.13 - Reserva-se a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED o direito de 

solicitar da empresa contratada (fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), 

expedido por empresas competentes sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do 

Xingu – SEMED. 

 

7.14 - Reserva-se a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu – SEMED o direito de 

solicitar do fabricante informações relacionadas aos materiais. 

 

7.15 - O objeto desta licitação deverá ser entregue e/ou executado em todas as unidades escolar. 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 

 

8.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

8.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, 

cujas obrigações é atender prontamente; 

 

8.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a execução e/ou fornecimento do objeto desta licitação, sem qualquer ônus 

adicional à Contratante. 

 

8.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  

 

8.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições 

de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, 

comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

8.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 
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obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  

 

8.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

8.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  
 

8.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

8.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução e/ou 

fornecimento; 

 

8.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

8.1.12 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

8.1.12.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

Vitória do Xingu/PA,16 de maio de 2022. 
 

 

 

 

GRIMÁRIO REIS NETO 
Secretário Municipal de Educação 

 

 

 
JOAQUIM DOS SANTOS MENDES 

Pregoeiro – Decreto nº. 043/2022 
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ANEXO I/A – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 
1 - PROVA DE CONCEITO DOS SISTEMAS/MÓDULOS 

 

1.1 - A licitante mais bem classificada na etapa de lances do pregão deverá realizar “Prova de 

Conceito” para verificar se as funcionalidades dos sistemas/módulos ofertados estão em consonância 

com o a funcionalidades requeridas e descritas no Anexo I deste Termo de Referência. A referida 

Prova de Conceito será realizada nesta cidade de Vitória do Xingu, nas dependências da SEMED, 

situada na Av. Manoel Felix de Farias nº 838 – Bairro: Centro, CEP: 68383-000 com o 

acompanhamento presencial de técnicos de cada área dos sistemas/módulos designados pela 

CONTRATANTE, no horário de 8:00h às 14:00h. Esta Prova de Conceito deverá ser iniciado em até 

03(três) úteis dias após a data do término da etapa de lances e deverá ser finalizado em até 02 (dois) 

dias úteis após o seu início; 

 

1.2 - A homologação dos sistemas/módulos apresentados nesta Prova de Conceito será feita baseada 

nos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos no Anexo I. 

 

1.3 - A metodologia de avaliação será o preenchimento de um “check-list” por uma comissão técnica 

indicada pela SEMED, a comissão preencherá o referido check-list com uma única resposta para cada 

requisito, sendo essa resposta de acordo com a legenda a seguir: 

 

a) - Não Atende = 0 pontos (Para os itens que o sistema não atende); 

b) - Atende Parcialmente = 1 ponto (Para os itens que o sistema não atende na sua totalidade); 

c) - Atende = 3 pontos (Para os itens que o sistema atende na sua totalidade). 

 

1.4 - A empresa homologada será aquela que alcançar no mínimo 85% do total de pontos de cada 

sistema do quadro de pontuação a seguir. 

 
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS / FUNCIONAIS  

SISTEMAS / MÓDULOS 

Total 

Ítens 

Pontuação 

Máxima 

0 REQUISITOS NÃO FUNCINAIS 16 48 

1 SISTEMA ACADÊMICO (WEB + DESKTOP) : 120 360 

1.1 MÓDULO: GESTÃO DE ESCOLAS; 02 06 

1.2 MÓDULO: GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS; 03 09 

1.3 MÓDULO: GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS; 04 12 

1.4 MÓDULO: GESTÃO DE ALUNOS; 05 15 

1.5 MÓDULO: GESTÃO DE ACOMPANHAMENTOS EXTRACURRICULARES; 02 06 

1.6 MÓDULO: GESTÃO DE CARGOS E FUNÇÕES; 04 12 

1.7 MÓDULO: GESTÃO DE COMPONENTES CURRICULARES; 02 06 

1.8 MÓDULO: GESTÃO DE ETAPAS DE ENSINO; 02 06 

1.9 MÓDULO: GESTÃO DE HABILIDADES/OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM; 02 06 

1.10 MÓDULO: GESTÃO DE DESCRITORES; 02 06 

1.11 MÓDULO: GESTÃO DE CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM; 02 06 

1.12 MÓDULO: GESTÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO; 02 06 

1.13 MÓDULO: GESTÃO DE MATRIZES CURRICULARES; 02 06 

1.14 MÓDULO: GESTÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES; 02 06 

1.15 MÓDULO: GESTÃO DE MATRICULAS; 04 12 

1.16 MÓDULO: GESTÃO DE TURMAS; 03 09 

1.17 MÓDULO: GESTÃO DE ESPAÇOS PEDAGÓGICOS; 01 03 

1.18 MÓDULO: GESTÃO DE HORARIOS DE AULAS; 02 06 

1.19 MÓDULO: REGSITRO DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS; 05 15 

1.20 MÓDULO: REGISTRO DE CONTEÚDOS; 05 15 

1.21 MÓDULO: REGISTRO DE OCORRÊNCIAS; 05 15 

1.22 MÓDULO: REGISTRO DE AVALIAÇÕES POR NOTA; 05 15 
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1.23 MÓDULO: REGISTRO DE AVALIAÇÕES POR CONCEITO/RENDIMENTO; 05 15 

1.24 MÓDULO: REGISTRO DE AVALIAÇÕES POR PARECER/RELATÓRIO; 05 15 

1.25 MÓDULO: REGISTRO DE ACOMPANHAMENTOS EXTRAS CURRICULARES; 01 03 

1.26 MÓDULO: GESTÃO DE CENSO ESCOLAR; 01 03 

1.27 MÓDULO: GESTÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES; 03 09 

1.28 MÓDULO: GESTÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO; 03 09 

1.29 MÓDULO: GESTÃO DE FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS; 02 06 

1.30 MÓDULO: GESTÃO DE RELATÓRIOS E FORMULÁRIOS; 34 102 

2 SISTEMA DE MATRÍCULA ONLINE (WEB) 05 15 

3 SISTEMA DE DIÁRIO DE CLASSE OFFLINE (Aplicativo Mobile) 15 45 

3.1 MÓDULO: REGSITRO DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS 03 09 

3.2 MÓDULO: REGISTRO DE CONTEÚDOS 03 09 

3.3 MÓDULO: REGISTRO DE OCORRÊNCIAS; 03 09 

3.4 MÓDULO: REGISTRO DE AVALIAÇÕES POR NOTA; 03 09 

3.5 MÓDULO: REGISTRO DE AVALIAÇÕES POR CONCEITO/RENDIMENTO; 03 09 

4 SISTEMA PORTAL DO ALUNO/RESPONSÁVEL (WEB + APLICATIVO 

MOBILE) 

15 45 

4.1 MÓDULO: CARTEIRINHA DIGITAL; 01 03 

4.2 MÓDULO: CURRICULO; 01 03 

4.3 MÓDULO: AVISO; 01 03 

4.4 MÓDULO: HORÁRIOS DE AULA; 01 03 

4.5 MÓDULO: HORÁRIOS DE AVALIAÇÃO; 01 03 

4.6 MÓDULO: FREQUENCIAS; 02 06 

4.7 MÓDULO: OCORRÊNCIAS; 01 03 

4.8 MÓDULO: SALA DE AULA REMOTA; 03 09 

4.9 MÓDULO: RESULTADOS; 01 03 

4.10 MÓDULO: INDICADORES DE RENDIMENTOS; 01 03 

4.11 MÓDULO: DADOS CADASTRAIS DO ALUNO; 01 03 

4.12 MÓDULO: RESPONSÁVEIS; 01 03 

5 SISTEMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 15 45 

5.1 MÓDULO: GESTÃO DE CURRÍCULO; 02 06 

5.2 MÓDULO: ORGANIZADOR CURRICULAR; 01 03 

5.3 MÓDULO: GESTÃO DE CONTEÚDO; 01 03 

5.4 MÓDULO: MATERIAIS DE ESTUDO; 01 03 

5.5 MÓDULO: GESTÃO DE ATIVIDADES; 07 21 

5.6 MÓDULO: GESTÃO PEDAGÓGICA; 03 09 

6 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AVALAIAÇÕES EDUCACIONAIS 09 27 

6.1 MÓDULO: BANCO DE ITENS AVALIATIVOS (QUESTÕES); 02 06 

6.2 MÓDULO: MATRIZ DE REFERÊNCIA; 01 03 

6.3 MÓDULO: GESTÃO DE AVALIAÇÕES INTERNAS/BIMESTRAIS; 03 09 

6.4 MÓDULO: GESTÃO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS/SEMED; 03 09 

7 SISTEMA DE LOTAÇÃO & GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – WEB 51 153 

7.1 MÓDULO: GESTÃO DE ESCOLAS; 01 03 

7.2 MÓDULO: GESTÃO DE UNIDADES DE LOTAÇÃO; 01 03 

7.3 MÓDULO: GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS; 04 12 

7.4 MÓDULO: GESTÃO DE CARGOS E FUNÇÕES; 01 03 

7.5 MÓDULO: GESTÃO DE COMPONENTES CURRICULARES; 01 03 

7.6 MÓDULO: GESTÃO DE ETAPAS DE ENSINO; 01 03 

7.7 MÓDULO: GESTÃO DE MATRIZ CURRICULAR DE LOTAÇÃO; 02 06 

7.8 MÓDULO: GESTÃO DE TURMAS; 01 03 

7.9 MÓDULO: GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS; 03 09 

7.10 MÓDULO: GESTÃO DE PERFIL DE VAGAS (FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES); 01 03 

7.11 MÓDULO: GESTÃO DE RESTRIÇÃO DE LOTAÇÃO POR CARGO E FUNÇÃO; 01 03 

7.12 MÓDULO: GESTÃO DE VAGAS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO; 01 03 

7.13 MÓDULO: GESTÃO DE LOTAÇÃO INICIAL DE DOCENTES; 01 03 

7.14 MÓDULO: GESTÃO DE LOTAÇÃO INICIAL DE NÃO DOCENTES; 01 03 

7.15 MÓDULO: GESTÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE DOCENTES; 01 03 

7.16 MÓDULO: GESTÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE NÃO DOCENTES; 01 03 

7.17 MÓDULO: GESTÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL; 01 03 
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7.18 MÓDULO: GESTÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CEDÊNCIAS; 01 03 

7.19 MÓDULO: GESTÃO DE RELATÓRIOS E FORMULÁRIOS. 27 81 

8 SISTEMA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL APLICADO AO SETOR PÚBLICO 

(WEB) 
09 27 

8.1 MÓDULO: GESTÃO DE LEGENDA DE DESEMPENHO; 01 03 

8.2 MÓDULO: GESTÃO DE AVALIAÇÃO; 08 24 

9 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 42 126 

9.1 MÓDULO: GESTÃO DE ESCOLAS; 01 03 

9.2 MÓDULO: GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS; 02 06 

9.3 MÓDULO: GESTÃO DE CARGOS E FUNÇÕES; 01 03 

9.4 MÓDULO: GESTÃO DE ALUNOS; 01 03 

9.5 MÓDULO: GESTÃO DE FORNECEDORES; 01 03 

9.6 MÓDULO: CADASTRO DE CONSUMÍVIES; 01 03 

9.7 MÓDULO: GESTÃO DE VEÍCULOS; 02 06 

9.8 MÓDULO: GESTÃO DE ROTAS; 02 06 

9.9 MÓDULO: GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE OPERACIONAL; 02 06 

9.10 MÓDULO: GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE CONSUMÍVEIS 05 15 

9.11 MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS DE CONSUMÍVEIS; 05 15 

9.12 MÓDULO: GESTÃO DE REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO/COMPRA; 04 12 

9.13 MÓDULO: GESTÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/COMPRA; 04 12 

9.14 MÓDULO: GESTÃO DE ITINERÁRIOS; 01 03 

9.15 MÓDULO: GESTÃO DE FATURAMENTO; 01 03 

9.16 MÓDULO: GESTÃO DE PAINEL DE CONTROLE; 01 03 

9.17 MÓDULO: GESTÃO DE RELATÓRIOS. 08 24 

10 SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS & CONTRATOS: 27 81 

10.1 MÓDULO: GESTÃO DE ENTIDADES; 01 03 

10.2 MÓDULO: GESTÃO DE FUNCIONÁRIO/SERVIDOR; 01 03 

10.3 MÓDULO: GESTÃO DE FORNECEDORES; 01 03 

10.4 MÓDULO: GESTÃO DE PRODUTOS; 01 03 

10.5 MÓDULO: GESTÃO DE SERVIÇOS; 01 03 

10.6 MÓDULO: GESTÃO DE PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS; 01 03 

10.7 MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS; 05 15 

10.8 MÓDULO: GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇO 05 15 

10.9 MÓDULO: GESTÃO DE REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO/COMPRA; 03 09 

10.10 MÓDULO: GESTÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO/COMPRA; 03 09 

10.11 MÓDULO: GESTÃO DE RELATÓRIOS. 05 15 

11 SISTEMA DE GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 44 132 

11.1 MÓDULO: GESTÃO DE ENTIDADES; 01 03 

11.2 MÓDULO: GESTÃO DE SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS; 01 03 

11.3 MÓDULO: GESTÃO DE FORNECEDORES; 01 03 

11.4 MÓDULO: GESTÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS; 02 06 

11.5 MÓDULO: GESTÃO DE PRATOS; 02 06 

11.6 MÓDULO: GESTÃO DE CARDÁPIOS; 02 06 

11.7 MÓDULO: PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS 01 03 

11.8 MÓDULO: GESTÃO DE PEDIDO DE COMPRA; 02 06 

11.9 MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS; 05 15 

11.10 MÓDULO: GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS; 05 15 

11.11 MÓDULO: GESTÃO DE REMESSAS DE PRODUTOS; 06 18 

11.12 MÓDULO: GESTÃO DE REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO/COMPRA; 05 15 

11.13 MÓDULO: GESTÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/COMPRA; 06 18 

11.14 MÓDULO: GESTÃO DE RELATÓRIOS 05 15 

12 SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO: 18 54 

12.1 MÓDULO: GESTÃO DE ENTIDADES; 01 03 

12.2 MÓDULO: GESTÃO DE SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS; 01 03 

12.3 MÓDULO: GESTÃO DE FORNECEDORES; 01 03 

12.4 MÓDULO: GESTÃO DE PRODUTOS; 01 03 

12.5 MÓDULO: GESTÃO DE PEDIDO DE COMPRAS 01 03 

12.6 MÓDULO: GESTÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS; 03 09 

12.7 MÓDULO: GESTÃO DE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS; 01 03 
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12.8 MÓDULO: GESTÃO DE AUTORIZAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS; 01 03 

12.9 MÓDULO: GESTÃO DE LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PRODUTOS; 01 03 

12.10 MÓDULO: GESTÃO DE SEPARAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS; 01 03 

12.11 MÓDULO: GESTÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS; 01 03 

12.12 MÓDULO: GESTÃO DE RECEBIMENTO DE ENTREGA DE PRODUTOS; 01 03 

12.13 MÓDULO: GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUE; 01 03 

12.14 MÓDULO: GESTÃO DE RELATÓRIOS 03 09 

 

1.5 - Caso não seja homologada a solução apresentada nesta prova de conceito, a proponente terá sua 

proposta desclassificada e a comissão permanente de licitação fará o chamamento do próximo 

proponente na ordem de classificação das licitantes na etapa de lances para realização de nova prova 

de conceito, e assim sucessivamente até que seja encontrada a solução que atenda no mínimo 85% 

dos requisitos funcionais e não funcionais. 

 

 

Vitória do Xingu/PA, .... de ........... de 2022. 

 

 

EQUIPE (TI – SEMED) 

 

 

 

................................................................................. 

Tecnologia da Informação - SEMED 

 

 

................................................................................. 

Tecnologia da Informação - SEMED 
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME  

 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM 

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Pregão Presencial SRP – Nº. 9/2022-033-FME 

Att. Pregoeiro – Joaquim dos Santos Mendes 

Abertura: 30 de maio de 2022. 

Hora: 09:00 horas 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

NOME DE FANTASIA: 

CNPJ: 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

  
INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta:  

 
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome completo / Nacionalidade / Estado Civil / RG e Órgão Emissor / CPF/. 

E-mail 

Telefone: 
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1 - Planilha da Proposta: 
 

 

Valor Total do(s) Item(ns) ....... - R$: ......... (......por extenso ...........) 

 

2 - Validade da Proposta 90 (noventa) dias; 

 

3 - Prazo de entrega: ....... 

 

4 - Local de entrega: Sede da Cidade de Vitória ou qualquer outro lugar dentro do município de 

Vitória do Xingu/PA. 

 

5 - A empresa vencedora deverá apresentar a proposta com os valores finais; 

 

6 - A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e 

totais, não podendo exceder o valor do lance final; 

 

7 - Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores 

unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no 

Anexo I - termo de referência; 

 

8 - O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento dos produtos, 

bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente 

por conta da Empresa vencedora; 

 

9 - Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 

indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, 

as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

 

10 - Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao 

presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

 

11 - Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9 da Lei nº. 8.666/93, e não possuímos 

em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade 

de economia mista; 

 

12 - Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, 

inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.  

 

___________/____ de _____________de 2022. 

 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 
Representante Legal – RG e CPF 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  MARCA QTD. UND. V. UNIT.  V. TOTAL 

01   xx xx   
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

MODELO 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM 

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada 

por seu sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira 

de Identidade n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade 

_________, com poderes estabelecidos no ato de investidura (contrato social ou outro documento 

equivalente, etc...) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui 

seu bastante representante o Sr. ______________, brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da 

Carteira de Identidade n° ________, inscrito no CPF/MF sob o nº ___________, residente e 

domiciliado na cidade _______, com poderes para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de 

Vitória do Xingu/PA a participar no processo licitatório – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 9/2022-

033-FME, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando 

convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar 

impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos 

inerentes à referida licitação. 

Local e data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 

Firma reconhecida 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n° 

_________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________ doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 

oficial das propostas; e 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 

Local e data ____________________ 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 

 
 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo), DECLARA, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, que cumpre 

todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório – Pregão Presencial/SRP nº 9/2022-

033-FME. 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 

 
 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório 

(PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 9/2022-033-FME), e que contra ela não existe nenhum pedido de 

insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do 

objeto. 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VII - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 

 
 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo), DECLARA, em atendimento ao Edital de Pregão Presencial SRP nº. 9/2022-

033-FME e ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em 

seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 
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ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(CASO SE ENQUADRE) 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo), DECLARA para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a mesma está 

enquadrada como________________________________ (Microempresa, EPP, Equiparada), e 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. 

Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 

81 da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

___________/____ de_____________de 2022. 

 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 
Representante Legal – RG e CPF 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

MODELO 

 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  
 

 

SOLICITAÇÃO DO ATESTADO DE ADIMPLÊNCIA 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo), vem mui respeitosamente solicitar o ATESTADO DE ADIMPLENCIA, para 

de participação no Pregão Presencial SRP nº. 9/2022-033-FME. 

 

 

___________/____ de_____________de 2022. 

 

 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 
Representante Legal – RG e CPF 
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ANEXO X – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

MODELO 

 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXO 

 

 

 

  O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, DECLARA que a mesma recebeu o Edital e todos os seus anexos relativo ao 

objeto (inserir o objeto) da Tomada de Preços supramencionada. 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos)  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

 

ANEXO XI – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

MODELO 

 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, abaixo assinado, DECLARA:  

 

- Que na Empresa não tem dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que seja servidor público, 

funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou 

Indireta Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu. 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO XII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

MODELO 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A PMVX PARA INVESTIGAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu a 

realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo 

licitatório Pregão Presencial SRP 9/2022-033-FME  

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO XIII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

MODELO 
 

 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, DECLARA para os devidos fins de direito, que aceitamos e atendemos todas 

as condições do Edital do Pregão Presencial SRP nº 9/2022-033-FME, sendo verídicas e fiéis todas 

as informações e documentos apresentados.  

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO XIV – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME 
MODELO 

 
 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 

 

Nome de Fantasia:  

Razão Social/Nome:  

CNPJ/CPF:  

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                 Estado:                   CEP:                         

Telefone:                              

Pessoa que recebeu e ou retirou: 

Retiramos nesta data cópia do Edital na modalidade de:    

( x ) Pregão Presencial - Número: 9/2022-033-FME 

Entidade: Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED 

 

OBJETO: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa 

especializada em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado 

exclusivamente ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção 

evolutivas e corretivas, serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, 

suporte e atendimento técnico de todos aplicativos e módulos, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência (Anexo I). 

 

Obtivemos no Setor de Licitações e Contratos, site oficial da Prefeitura de Vitória do Xingu e/ou 

Mural de licitações de TCM, nesta data, cópia do instrumento convocatório e todos os seus anexos 

do PREGÃO PRESENCIAL SRP acima identificado. 

 

Visando à comunicação futura entre esta Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - 

SEMED e interessado (a), solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e 

remetê-lo imediatamente acompanhado do Cartão de CNPJ ao Departamento de Suprimentos e 

serviços (Setor de Licitações e Contratos), localizada Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, 

na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, ou pelo e-mail: licitapmvx@gmail.com. 

  

A não remessa do recibo exime a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED 

da responsabilidade da comunicação, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 

 

Local:___________, ___ de _______ de 2022. 

 
 

 

 

_________________________________________ 

Nome por Extenso: 
RG:        e CPF: 

Função: 
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ANEXO XVI – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM 

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .......... 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME 

 

Ao (s) ...... dia (s) do mês de ......... do ano de dois mil e vinte e um, na sede da Secretaria Municipal 

de Educação de Vitória do Xingu – SEMED, inscrita no CNPJ: 14.811.402/0001-80, na Avenida 

Manoel Félix de Farias nº 838, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, o Ilmo. 

Sr. Secretário Municipal de Educação GRIMÁRIO REIS NETO, nos termos do art. 15 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 

Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto 

de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro 

de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93, em face da licitação na modalidade de Pregão, na 

forma presencial SRP nº 9/2022-033-FME, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo 

n.º 083/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo 

com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no 

Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis e Decretos supracitados, registrar o preço 

do produto Apresentados pela empresa classificada em primeiro lugar, conforme resultado obtido na 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento. 

Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Presencial SRP nº 9/2022-033-FME, autorizado no 

processo administrativo nº 083/2022(art. 55, XI).  

 

1. DO OBJETO E FORNECEDOR 

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa 

especializada em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado 

exclusivamente ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção 

evolutivas e corretivas, serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, 

suporte e atendimento técnico de todos aplicativos e módulos, sendo os quantitativos estimados e os 

itens a serem registrados os constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão 

Presencial SRP n. 9/2022-033-FME. 
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a) - Fornecedor ............, inscrito no CNPJ/MF n.º ..........., com sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro 

........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ......., telefone: (....) ......, e-mail: ........, telefone do 

representante (...) ......., e-mail: ............, representada por seu(sua) ......., Sr(a). ........., (nacionalidade, 

estado civil e profissão), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade 

de ..........., estado do ........, CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............ 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES  MARCA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01   xx   

      -------------- 

 VALOR TOTAL    

 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO. 

 

2.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Vitória do Xingu - SEMED mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de 

retirada, observadas as disposições contidas no edital do Pregão Presencial/SRP nº 9/2022-033-FME. 

 

2.2 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial/SRP nº 9/2022-033-FME. 

 

2.3 - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 

desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 
 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

3.1 - A Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED, adotará a prática de todos 

os atos necessários ao controle e administração da presente Ata de Registro de Preços. 

 

3.2 - As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de 

Preços. 

 

3.3 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 

divulgados em meio eletrônico. 

 

4. DOS ÓRGÃO PARTICIPANTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da Administração 

Pública Municipal relacionado abaixo: 
 

4.2 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED; 
 

4.3 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 

preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;  
 

4.3.1 - É participante o seguinte órgão: 

 

4.3.1.1 – Secretaria Municipal de Educação de Vitoria do Xingu - SEMED – CNPJ: 

14.811.402/0001-80;  
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4.3 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a 

seguir: 
 
PARTICIPANTE: 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 
 

12 122 0004 2.047 - Manutenção da Secretaria de Educação 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 

6.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 
 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, 

cujas obrigações é atender prontamente; 
 

6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a execução e/ou fornecimento do objeto desta licitação, sem qualquer ônus 

adicional à Contratante. 

 

6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições 

de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, 

comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
 

6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  
 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 
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6.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução e/ou 

fornecimento; 

 

6.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

6.1.12 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.1.12.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

6.1.13 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  

 

 6.1.13.1 - especificação correta do objeto; 

 6.1.13.2 - número da licitação e contrato, e  

 6.1.13.3 – marca, somente para os itens: 06 ao 08. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU. 

 

7.1 - Promover a fiscalização do fornecimento do objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem executados e/ou fornecido e entregue pelo FORNECEDOR.  

 

7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 

FORNECEDOR. 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 

 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via e-mail ou através 

de correspondência com ou sem AR. 

 

7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento 

ao pactuado neste termo. 

 

7.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse na execução e/ou fornecimento do objeto 

registrado nesta Ata a outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar 

a presente Ata de Registro de Preços. 

 

7.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento. 

 

7.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 
 

8 - REVISÃO E CANCELAMENTO  
 

8.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao fornecedor. 

 

8.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

8.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 

8.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 
 

8.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

8.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

8.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

8.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

8.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

8.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

8.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

8.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

8.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 

8.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

8.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 
 

8.9.1 - por razão de interesse público; ou 
 

8.9.2 - por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente 

venha a comprometer a execução desta Ata.  
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9. DAS PENALIDADES 
 

9.1 - Na hipótese de se verificar atraso na execução e/ou fornecimento do objeto desta Ata de Registro 

de Preços ou na sua substituição, quando a execução e/ou fornecimento ocorrer fora das 

especificações e/ou condições predeterminadas, ficará o FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia 

e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item 26 (DAS 

SANÇÕES) do Edital de Pregão Presencial SRP nº 9/2022-033-FME. 

 

9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas no Decreto n.º 7.892/2013 e, 

subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 

10. DO FORO 
 

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória do Xingu/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos 

da presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, 

renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se 

houver mudança de domicílio de qualquer das partes. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do 

Pregão Presencial SRP nº 9/2022-033-FME e a proposta do FORNECEDOR. 

 

11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de 

Vitória do Xingu a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em xx (.........) vias 

de igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

e pela(s) FORNECEDOR(AS), para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

Vitória do Xingu/PA, ..... de ............ de 2022. 

 

____________________________________________________ 

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação 
GRIMÁRIO REIS NETO – Secretário Municipal de Educação 

 

________________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA: Razão social/ CNPJ/ 

Endereço: Nome do responsável legal/ CPF: 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 
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ANEXO XVII – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Processo nº: 083/2022 

Edital nº: 9/2022-033-FME 

Modalidade: Pregão 

Forma: Presencial  

Tipo: Menor Preço por ITEM  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa especializada 

em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos.  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ........ 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2022-033-FME 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ......... 

 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL para: 

contratação de empresa especializada em 

desenvolvimento de sistemas informatizados de 

gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de 

uso de software, manutenção evolutivas e 

corretivas, serviço de conversão de dados legado, 

serviço de capacitação, implantação, suporte e 

atendimento técnico de todos aplicativos e 

módulos, que entre si celebram a Secretaria 

Municipal de Educação de Vitória do Xingu - 

SEMED e a empresa .................. 

 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 14.811.402/0001-80, sediada à Rua 

Manoel Félix de Farias nº. 838, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu/PA, doravante 

simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. GRIMÁRIO REIS 

NETO, Secretário Municipal de Educação. 
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CONTRATADA 

 

A empresa ............, inscrito no CNPJ/MF n.º ..........., com sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro 

........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ......., telefone: (....) ......, e-mail: ........, telefone (...) 

....... e e-mail: ............ do representante, doravante denominada CONTRATADA neste ato 

representada por seu(sua) ......., Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e 

domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: 

......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............ 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-033-FME, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá 

pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

1- DO OBJETO 
 

1.1 - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor 

público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento 

técnico de todos aplicativos e módulos. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  MARCA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01      

02      

03      

      -------------- 

 VALOR TOTAL    

 

2 - DO PREÇO 

 

2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está 

especificado na Cláusula I.  

 

3 - DA VINCULAÇÃO  

 

3.1 - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial SRP nº 9/2022-033-FME, seus Anexos 

e a Ata de Registro de Preços nº. xxx/xxxx.  

 

4 – DA VIGÊNCIA E/OU MODIFICAÇÃO 

 

4.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 

 

4.2 - As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei n. º 8.666/93 e 

suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazos estabelecidos na Lei, 

devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração; 
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5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a 

seguir: 
 

12 122 0004 2.047 - Manutenção da Secretaria de Educação 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 

 

6.1.1 – O Pagamento será em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

6.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias e deverá acompanhar a respectiva todas as Certidões de Regularidade Fiscal 

e Trabalhista, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado 

na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, acompanhada 

ainda dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

6.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

6.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

6.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na execução dos serviços pela 

CONTRATADA. 

 

6.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a entrega do 

objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato; 

 

6.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada; 
 

6.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  
 

6.1.8.1 - especificação correta do objeto, e  

6.1.8.2 - número da licitação e contrato; 
 

7 - DA REVISÃO 

 

7.1 - O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93. 
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8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 

 

8.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

8.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, 

cujas obrigações é atender prontamente; 

 

8.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a execução e/ou fornecimento do objeto desta licitação, sem qualquer ônus 

adicional à Contratante. 
 

8.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  

8.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições 

de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, 

comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

8.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
 

8.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 
 

8.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  
 

8.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

8.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução e/ou 

fornecimento; 

 

8.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

8.1.12 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

8.1.12.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
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9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

9.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem executados e/ou fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 
 

9.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 

FORNECEDOR; 

 

9.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 
 

9.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via e-mail ou através 

de correspondência com ou sem AR; 
 

9.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento 

ao pactuado neste termo; 

 

9.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse na execução e/ou fornecimento do objeto 

registrado nesta Ata a outro (s) órgão (s) da Administração Pública que externe (m) a intenção de 

utilizar a presente Ata de Registro de Preços; 

 

9.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento; 

 

9.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

10 - ACORDO DE NÍVEL DE SUPORTE TÉCNICO 

 

10.1 - O suporte técnico deverá ser prestado exclusivamente aos técnicos indicados pela 

CONTRATANTE como Técnicos de Referência e deve ter por objetivo a correção de falhas ou 

inconsistências detectadas de forma a garantir o pleno, correto e seguro funcionamento dos 

sistemas/módulos; 

 

10.2 - O suporte técnico remoto e/ou in loco deverá ser prestado pela licitante contratada de segunda 

a sexta-feira em dias úteis das 09:00 às 17:00 horas, mediante requisição (chamado), devidamente 

registrado em sistema de gerenciamento de chamados que deverá ser disponibilizado pela licitante 

contratada através da rede mundial de computadores (internet), o qual deve permitir o 

acompanhamento da situação do chamado através do número de protocolo; 

 

10.3 - Entenda-se por dia não útil, sábados, domingos, feriados nacionais, feriados estaduais da 

unidade federativa da CONTRATANTE, bem como, os feriados municipais do município da 

CONTRATANTE. 

 

10.4 - As solicitações poderão envolver qualquer atividade relacionada aos serviços contratados, tais 

como:  

 

a) - Correção de funcionalidades que não estejam funcionando conforme proposto; 

b) - Sugestão de melhoria das funcionalidades existentes; 

c) - Sugestão de funcionalidades em futuras versões do sistema; 
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d) - Realização de outras atividades, não especificadas acima, inerentes aos serviços 

contratados. 

 

10.5 - O sistema para registro das solicitações deverá identificar, no mínimo, as seguintes 

informações: o autor da solicitação, a descrição da solicitação, a data de registro da solicitação, a 

prioridade da solicitação (ALTA, MÉDIA OU BAIXA), um indicador de reincidência (para informar 

quando se tratar de um problema reincidente), o tempo estimado para sua execução, o tempo 

efetivamente consumido na sua execução, a aceitação ou não da sua execução; 

 

10.6 - Para definição da prioridade, o autor da solicitação irá considerar a tabela abaixo: 

 

Tabela de definição de Nível de Prioridade 

Nível Descrição 
Tempo de 

Solução 

Alto 
Problemas de alta relevância ou emergenciais na utilização dos sistemas/módulos, 

que cause a indisponibilidade total de um sistema ou módulo. 

Em até 24 horas 

úteis. 

Médio 
Problemas de média relevância relacionados à utilização dos sistemas/módulos, 

que causem indisponibilidade de uma ou mais funcionalidade dos mesmos. 

Em até 48 horas 

úteis. 

Baixa 

Problemas de baixa relevância, relacionados à utilização dos sistemas/módulos, 

que não causem indisponibilidade dos sistemas/ módulos, sendo contornável por 

procedimento paliativo sem grandes esforços ou retrabalho, bem como, 

esclarecimento de dúvidas ou similar. 

Em até 72 horas 

úteis. 

 

10.7 - Todos os prazos para atendimento do suporte técnico começarão a ser contados a partir da 

abertura do chamado no sistema de registro de chamados da licitante contratada; 

 

10.8 - Para definição dos indicadores de resolução de chamados de suporte técnico mensal será 

utilizada a tabela abaixo: 

 
Indicadores Forma de Cálculo Meta 

Índice de Solicitações Atendidas no Prazo (Quantidade de chamados atendidas no prazo / 

Quantidade de chamados registrados) x 100 
90% 

Índice de Solicitações Relacionadas a Problemas 

Reincidentes Registradas no Período 

(Quantidade de chamados relacionadas a problemas 

reincidentes registradas / Quantidade de chamados 

registrados) x 100 

10% 

 

10.9 - A licitante vencedora deverá prover relatórios sobre o registro, a execução e a situação das 

solicitações feitas ao seu suporte técnico, dando subsídios à CONTRATANTE calcular os índices de 

atendimento das solicitações definidos na tabela 8.8, do presente Termo de Referência. 

 

10.10 - Pela inexecução total ou parcial deste acordo de nível de suporte técnico mensal, garantida a 

ampla defesa, a licitante contratada ficará sujeita a multa de 2% (dois por cento) no valor da parcela 

do mês em que a referida inexecução for identificada; 

 

10.11 - Não se encaixam, nos prazos e nos indicadores acima descritos neste Termo de Referência, 

problemas cuja resolução dependa da infraestrutura de hardware, software ou licença de uso de 

responsabilidade da CONTRATANTE; 

 

10.12 - Para solicitações diferente das descritas no item 8.4, e que, forem consideradas pela licitante 

contratada como, adaptativas e/ou evolutivas e implicarem em modificações e/ou novos produtos, 
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novas funções ou rotinas e/ou ainda alterações na estrutura dos sistemas/módulos, devidamente 

comprovada pela mesma, a licitante contratada obriga-se a apresentar orçamento prévio e somente 

poderá executar os serviços com autorização expressa e formal da CONTRATANTE. 

 

10.13 - A CONTRATANTE deverá comunicar à licitante contratada as alterações nas legislações 

federal, estadual e municipal que exerçam influência direta ou indireta nos resultados produzidos 

pelos sistemas/módulos contratados, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a 

data de sua publicação e o início de sua vigência, se for o caso. A CONTRATANTE compromete-se, 

ainda, a atuar como interlocutora da CONTRATADA, quando necessário, junto aos órgãos 

reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos. 

 

11 - SIGILO DOS DADOS 

 

11.1 - Informações Confidenciais significam todas as informações, know-how, documentos, 

programas de computador e documentação, códigos fonte, relatórios, dados financeiros ou outros 

dados, registros, formulários, ferramentas, produtos, serviços, metodologias, pesquisa, conhecimento 

técnico, planos de marketing, segredos comerciais e outros materiais tangíveis ou intangíveis, 

armazenados ou não, compilados ou reproduzidos a termo, seja físico, eletrônico ou gráfico, por 

escrito, ou por qualquer meio, que seja revelado e/ou repassado à CONTRTADA ou à 

CONTRATANTE. 

 

11.2 - A CONTRATADA obriga-se a observar e guardar sigilo sobre informações relativas a: 

 

11.2.1 - Dados pessoais e profissionais das pessoas físicas e jurídicas presentes nos cadastros 

do sistema de propriedade da CONTRATANTE; 

 

11.2.2 - Dados financeiros e contábeis, não podendo utilizar ou divulgar tais informações para 

qualquer fim, sob as penas da lei geral de proteção a dados, salvo para garantia de direito ou 

apuração de prática de ato ilícito solicitado formalmente pelo poder judiciário de qualquer 

natureza. 

 

11.3 - A CONTRATANTE obriga-se a observar e guardar sigilo de modo a: 

 

11.3.1 - Não permitir o acesso de pessoas à plataforma que por sua condição natural não 

tenham direito sem a expressa autorização da CONTRADA; 

 

11.3.2 - Tomar todas as providências necessárias para impedir a reprodução ou revelação de 

Informações confidenciais da CONTRATADA, pelo menos de forma equivalente às 

providências que toma para proteger suas próprias informações; 

 

11.3.3 - Não revelar a terceiro as metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, 

patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude do presente Contrato; 

 

12 - DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATRIMONIAL 

 

12.1 - A CONTRATADA reconhece que não possui qualquer direito a propriedade e a titularidade 

intelectual e patrimonial sobre os DADOS inserido pela CONTRATANTE e concorda que não 

incidirá em inconsistências em relação a tal propriedade. A CONTRATADA reconhece ainda, que, a 

outorga não lhe concede qualquer propriedade sobre os DADOS ou quaisquer direitos, senão aqueles 

de armazenamento e guarda enquanto durar a vigência do contrato. 
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12.2 - A CONTRATADA compromete-se ao fim da vigência do contrato e seus aditivos entregar em 

até 30 dias todos os dados de propriedade da CONTRATANTE em arquivos no formato CSV 

separados por entidades de modo a permitir a sua utilização futura a critério da CONTRATANE. 

 

12.3 - A CONTRATANTE reconhece que não possui qualquer direito a propriedade e a titularidade 

intelectual e patrimonial sobre os SOFTWARES que compõem a plataforma e concorda que não 

incidirá em inconsistências em relação a tal propriedade. A CONTRATANTE reconhece ainda, que, 

a outorga não lhe concede qualquer propriedade sobre o SOFTWARE ou quaisquer direitos, senão 

aqueles especificados na presente cláusula. 

 

12.4 - Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados futuros, metodologias e 

inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em 

virtude do presente Contrato, serão de propriedade exclusivamente do titular do Registro do Software. 

 

13 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

13.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas 

que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte 

da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

13.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

14- DA FISCALIZAÇÃO: 

 

14.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - Contratante, mediante 

designação da(o) servidor(a) Senhor(a) ............, matrícula: ......, através da Portaria nº. ...., 

especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar a execução e/ou fornecimento, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

 

II - Comunicar eventuais falhas na execução e/ou fornecimento, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

 

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 

fatos relevantes relacionados com a execução e/ou fornecimento; 

 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 
 

14.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 
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15 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

15.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 

no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a execução e/ou fornecimento executado 

em desacordo com as condições contratuais. 
 

16 - DA RESCISÃO 

 

16.1 - Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

17 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
 

17.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de 

logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas 

previstas no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 
 

18 - DAS SANÇÕES 

 

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  
 

18.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 

da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

18.1.2 - apresentar documentação falsa; 

18.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 - não mantiver a proposta; 

18.1.6 - cometer fraude fiscal; 

18.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 

 

18.2 - 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. 

 

18.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

18.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 
 

18.3.1.1 - advertência por escrito; 

18.3.1.2 - multas: 

18.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 

decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 
 

a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) 

hora; 

b) - 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª 

(décima) hora; 
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c) - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) 

à 20.ª (vigésima) hora. 

 

18.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério 

da Administração, não mais ser aceito os serviços; 
 

18.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor global do registro. 

 

18.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Vitória do Xingu e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 

 

18.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 

18.5 - 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 Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

18.6 - 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. 
 

18.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma 

de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

18.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
 

18.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução e/ou fornecimento 

decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 

18.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

19 - DA LICITAÇÃO 
 

19.1 - Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP 

registrado sob o nº 9/2022-033-FME. 

 

20 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
 

20.1 - A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 

execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao 

perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

 

 



 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos)  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

21 - DO FORO 

 

21.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Vitória do Xingu/PA, com renúncia a qualquer outro, 

para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 
 

 

Vitória do Xingu/PA, .... de ............... de 2022. 

 

 

________________________________ 
GRIMÁRIO REIS NETO 

Secretário Municipal de Educação 

CONTRATANTE 
 
 

____________________________________ 
EMPRESA CONTRATADA: Razão social 

Nome do responsável legal/ CPF: 

CONTRATADA 
Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 
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